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I. 

TBMM Genel Kurulu 30.5.1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Erzincan Milletvekili Yıldrıım Akbulut'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/388) (S. Sayısı : 58) Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, «5434 Sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 

1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin (2/44) «İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru-
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dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi ka
bul edildi. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından 
vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin (6/58), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir şirketin 
Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiasına iliş
kin. (6/67), 

îzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağlı to
hum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin. 
(6/86), 

Sözlü sorularına Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral, 

istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İran ge
zisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan söz
lü sorusuna (6/65) Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, bazı yet
kileri kaldırılan bir bankanın mudilerine ilişkin söz
lü sorusuna da (6/80) Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı i. Kaya Erdem; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, telefon 
santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından (6/68), 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçesi'nin, TIR 
güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaştırma 
Bakanından (6/71), 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin 
İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin 
Başbakandan (6/79), 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Libya'da 
çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından (6/84), 

Sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır Entegre 
İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapımına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/70), soru sahibi Genel Kurulda hazır bulun
madığından, bir defaya mahsus olmak üzere, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in : 
Devlet dairelerine personel alımlarında uygula

nan güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başba
kandan (6/81), 

Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından (6/82), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahibinin birden fazla 
sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, içtüzü
ğün 97 nci maddesi gereğince, 

içel Milletvekili Edip özgenç'in, T. C." Ziraat 
Bankasına devredilen bazı bankaların personeline iliş
kin Maliye, ve Gümrük Bakanından (6/83), 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satımından do
ğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından (6/88), 

Sözlü soru önergeleri mehil verildiğinden, 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava 

Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) de soru sahi
bi raporlu olduğundan; 

Ertelendiler. 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/480) 
(S. Sayısı : 61) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
maddeleri kabul edildi, tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda tasarının reddedildiği açık
landı. 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkındaki Kanuna 11.10.1983 Tarih ve 2912 
Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/57, 
2/79, 2/90) (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümü kabul edildi ve ka
nunlaştı. 

31.5.1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Kâtip Üye 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

Teklifler 
1.;—Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 Ar

kadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Beledi
ye Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

31.5.1984 Perşembe 

Bent Eklenmesine ve 20 inci Maddesinin 3 üncü 
Bendinin Değiştirilmesine Dair Kânun Teklifi (2/101) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.5.1984) 
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2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 1977 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/102) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 30.5.1984) 

3. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Toptan
cı Halleri Kanun Teklifi (2/103) (Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret; İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.5.1984) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un, 
31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 31.12.1982 Tarih ve 2772 Sayılı Kanunla De
ğişik 111 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1984) 

5.-— Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un, 
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 167 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/105) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.5.1984) . 

6. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ile Nevşe
hir Milletvekili Turan Öztürkün Seçimlere Katılama
maları Sebebiyle Para Cezası ödeme Yükümlülüğü 

Altına Bırakılanların Para Cezalarının Affı Hakkın
da Kanun Teklifi (2/106) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 

Belediye Meclislerinin Müzakere Usulünü düzenle
yen talimatnameye ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.5.1984) 

2. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangiPin, 
vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.5.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Kü

çük Menderes Havzasının kültür ve "turizm yönün
den değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/100) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.5.1984) 

2. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Kü
çük Menderes Havzası ıslah çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/101) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekffl İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BA§KAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. tr- Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın, 

AET ile ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rımız var. Beşer dakikayı geçmemek üzere kendilerine 
söz vereceğim. 
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Denizli Milletvekili ve Türkiye AET Komisyonu 
Başkanı Sayın Aycah Çakıroğulları, AET ile ilgili 
Meclise bilgi sunacaklar. 

Sayın Çakıroğulları, süreniz 5 dakikadır. 
AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye -

AET Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Diva
nı olarak, 21 - 25 Mayıs tarihleri arasında Avrupa 
Parlamentosunda yaptığımız temaslar hakkında yüce 
heyetinize bilgi sunmak üzere huzurunuzdayım. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Dankert'in 
daveti üzerine, Karma Parlamento Komisyonumu
zun dört kişiden oluşan Başkanlık Divanı, Avrupa 
Parlamentosunda Başkan Sayın Darikert ile ve Par
lamentoda grubu bulunan siyasî partilerin grup baş
kanlarıyla temaslarda bulunmuş, ayrıca Parlamento 
Komisyonu yetkilileriyle de görüşmeler yapmıştır. 

Bu çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin AET nez-
dindeki daimî temsilci büyükelçimiz olmak üzere, Av
rupa Konseyi nezdindeki daimî temsilcimiz ve NATO 
nezdindeki daimî temsilcilerimizle de müştereken bir 
koordinasyon toplantısı yaptık. Bu temaslarımızda, 
Özellikle üç senelik bir boşluk sebebiyle Avrupa Par
lamentosunda gerek komisyonlarda, gerekse raportör
lüklerde, Yunanlı parlamenterlerin, onların da kabul 
etmediği, Parlamento Başkanı Sayın Dankert'in de 
kabul etmediği bazı pozisyonların meydana geldiğini 
ifade ettik. Nitekim, Batı Trakya Türkleriyle ilgili bir 
komisyonun başkanlığına bir Yunanlı parlamenter ge
tirilmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde taraf olan bir ül
kenin böyle bir komisyonun başkanlığına getirildiği 
görülmemiştir. 

Yine, AET ile ilişkilerimizde önemli ihraç ürünü
müz olari kuru üzümle ilgili raportörlüğe de maalesef 
bir Yunanlı getirilmiştir. 

Bizlere, Türkiye'de demokrasi ve insan haklarıyla 
ilgili sualler tevcih ettiklerinde*, 12 Eylül 1980 öncesi 
takriben 5 000 vatandaşımızın öldüğü ülkemizde, ya
şama hakkının olmadığı ülkemizde, bu dostlarımızın 
o tarihte nerede oldukları sorulmuştur. 

Hepinizin malumu olduğu gibi, 1 4 - 1 7 Haziran 
tarihlerinde Avrupa Parlamentosu ikinci defa doğru
dan seçimlere gitmektedir. Bu seçimleri müteakip ya
pılacak teknik hazırlıklardan sonra, Eylül ayında Tür
kiye - AET Karma Parlamento Komisyonunun tek
rar çalışmalara başlayacağı yönünde izlenimler edin
dik. Bu çalışmalar başladıktan sonra da Türkiye'nin 
AET'den iane, yardım istemediğini, 1964 Ankara An
laşması Katma Protokol ve ekleriyle Türkiye'nin sa

hip olduğu hakları ve Hükümet Programında da açık
ça ifade edildiği gibi, AET ile her safhadaki hakları
mızın korunmasına paralel olarak tam üyelik yönün
de çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmiştir. 

Yüce heyetinize arz ederim, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çakıroğulları. 
2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Erzin

can'da meydana gelen depremden sonra gerekli tedbir
lerin alınmamış olduğu ve yapılan yardımların yeter
sizliği konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Veysel Varol 
Erzincan'da meydana gelen deprem hakkında açıkla
malarda bulunacak. 

Buyurun Sayın Varol; süreniz 5 dakikadır. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 19 Kasım 1983 günü meydana 
gelen deprem neticesinde Erzincan halkının görmüş 
olduğu zararlar ve karşılaşmış olduğu felaketler kar
şısında Hükümetin bugüne kadar sadra şifa verici bir 
tedbir almadığını görünce huzurunuza çıkmak mec
buriyetini hissettim. 

1939 yılında vukubulan deprem felaketinde 26 bin 
cana Erzincan mezar olmuştu. Istıraplarını, üzüntüle
rini milletçe uzun yıllar yaşadık. Aradan bir hayli za
man geçti; 19 Kasım 1983 gecesi meydana gelen 5,6 
şiddetindeki deprem tam bir hafta geceli ve gündüzlü 
aralıksız devam etti. Mevsimin kış olması nedeniyle 
zuhur eden bu ortamda Erzincanlılar çok müşkül şart
lar içerisinde, tarifi mümkün olmayan ıstıraplı ve sı
kıntılı günler geçirdi. Halk, kendi olanakları ile tesis 
ettikleri barınak ve çadırlarda yaşamaya devam etti. 
Devlet babanın mevcudiyeti bir türlü kendini göstere
medi. Halktan çok sayıda kimsenin Erzincan'ı terket-
mesi ayrı bir moral çöküntüsü meydana getiriyordu. 
Ticaret ve alışveriş tamamen durmuş, şehir ölü bir 
manzara arz ediyordu. Devletin umursamazlığını her 
vatandaş acılı günler olarak seyrediyor ve yaşıyordu. 

Kızılay tarafından gönderilen çadır ve yardım mal
zemelerinin zamanında halkın yardımına ulaşmadığını 
esefle söylemek mecburiyetindeyim. 518 haneli Geçit 
Köyüne 13 çadırın verilmesi: Ulalar, Üç Konaklar, 
Başsaray ve Geçit köylerinin kaderleriyle başbaşa 
bırakılması, metresi 100 liraya satılan naylonların 1 000 
liraya satın alınarak barınak ve hücre yapılması buna 
bir misaldir. 

Kıymetli milletvekilleri, depremin Erzincan, Erzu
rum ve Kars illerinde meydana getirdiği hasarı ma
hallinde incelemek ve tespit etmek üzere Halkçı Par-

— 141 — 



T. B. M. M. B ; 73 31 . 5 . 1984 O : 1 

ti Grubu tarafından görevlendirilen Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Kars Milletvekilleri Sa
yın Halis Soylu ve Sayın Ömer Kuşhan ve Erzincan 
Milletvekili olarak bendeniz 2.2.1984 günü Erzincan'a 
gittik. Gördüğümüz ve karşılaştığımız manzara hiç de 
iç açıcı olmadı,* Erzincan halkını çaresizlikler içerisinde 
bulduk. Köy ve mahallelerde halkın barınaklarını, ya
şantılarını fotoğraflarıyla, seslerini teyplere alarak tes
pit ettik. Arzu eden sayın milletvekillerine bu resim
leri göstermeye ve sesleri dinletmeye hazırız. 

Depremin hafiflediği bir zamanda yapılan hasar 
tespitini ve halkın elindeki tespit raporlarını incele
dik. Neticede şuna kani olduk ki Bakanlığın elinde 
bulunan hasar tespit rapor formu çok sakat ve kifa
yetsiz, depremzedelerin içinde bulunduğu ahval ve 
şeraiti aksettirmekten çok uzak. Şöyle ki, hasara uğ
rayan konutları üç kategoride mütalaa etmektedir bu 
form. Hafif hasar, orta hasar, ağır hasar. Bir konu
tun duvarı çatlak, dışarısını seyredebiliyorsanız veya 
eliniz o çatlaktan içeri girebiliyorsa bu hasar hafif 
hasardır ve öngörülen yardım 25 bin liradır. Yine ko
nut duvarlarından ikisi veya birisi tamamen yere yığı
lır ise bu tespit orta hasardır ve verilen yardım 50 bin 
liradır. Çatı tanıamen yere intikal etmiş ise bu da ağır 
hasardır ve öngörülen yardım 125 veya 150 bin lira
dır. I 

Hangi tarihte yürürlüğe girmiş ise bu hasar tespit 
form raporunun bugünün şartları içerisinde geçerli
liğinin değerini takdirlerinize arz ediyorum. 

işte bu bakımdan iddia ediyorum ki Erzincan'da 
yapılan hasar tespitleri yüzde 100 kusurlu ve yanlış
tır. Hasar tespitlerinin şu yaz günlerinde yeniden ya
pılmasında ve hasar tespit raporunun yeniden gözden 
geçirilmesinde mutlak bir zaruret vardır. 

Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum 
ilçelerinde, deprem gören köylerde, deprem konut faa
liyetlerini, gezisi sırasındaki görüntülerini televizyon
dan izledim ve çok duygulandım. Erzincan'dan sonra 
biraz evvel arz ettiğim heyetle birlikte Erzurum'a git
miştik. Sayın Erzurum Valisinin mahallinde almış ol
dukları yararlı tedbirleri gözümüzle gördük, iftihar et
tik, kendisine bu kürsüden arzı teşekkür etmeyi bir 
görev telakki ediyorum. Acaba bahtsız Erzincan'a 
Devlet elini ne zaman uzatacaktır? 1939 yılında mey
dana gelen deprem neticesinde kurulan Çarşı Mahal
lesinin gayri müsait şartlar içerisinde yaşayan durumu
na halkımız ve bugünkü Hükümet daha ne kadar se
yirci kalacaktır? Heyelandan evleri yıkılan, kış ayla
rını Ulalar köyünde kira ile geçiren, yazlan da ken

di arazilerinin üzerinde çadır kurarak göçebe hayatı 
yaşayan Ahmediye Köyünün acı ve ıstıraplı günleri 
ne zaman son bulacak? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
VEYSEL VAROL (Devamla) — Arz ediyorum. 
Muhterem milletvekilleri, Erzincan dertli ve kara 

bahtlı ilim. Daha Erzincan için söyleyeceklerim çok 
var. Deprem Erzincan'da mekân ittihaz etmiş, artık 
ayrılmıyor. Her gün sallanmaktadır Erzincan. Ticaret 
erbabı işletme ve sanayi borçlarını ödeyemedikleri 
için birçokları iflas etmiş ve birçokları bugün icralar
da sürünmektedir. Depremin ne zaman olacağı belli 
değil. O bakımdan arz ediyorum ki, bir kan merke
zinin kurulmasına mutlak ihtiyaç vardır. Odun tevzi 
müessesesinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Şarkta hiç
bir yerde havaalanı yokken, bugün muattal bulunan 
Erzincan Havaalanının işlemesine mutlak ihtiyaç var
dır. 

Bu arz ettiklerimin meyanında daha Erzincan'ın 
yaralarının sarılmasına çok çok örnekler vardır. 

Burada şunu söylemek istiyorum ki, «Deprem 
dayamış Erzincan'ın bağrına hançerini, yok mudur 
kurtaracak bahtı kara maderini.» 

Saygılar sunuyorum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt'un, 

Meclis çalışmaları ve genel görünümü hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Sabahat
tin Eryurt, Meclis çalışmaları ve genel görünümü hak
kında gündem dışı söz talep etmiştir. 

Buyurun Sayın Eryurt; süreniz 5 dakika efen
dim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; hepinizi saygı ile selamlarım. 

Bugünkü konuşmamla, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına ve 50 milyon vatandaşın vekili ve temsil
cisi sıfatıyla Bakanlar Kurulunu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yasama görevini yapmakta olan değerli 
milletvekillerimize şikâyet etmek için huzurunuza çık
tım. <HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şikâ
yet sebeplerini, açıklamadan önce, İçtüzüğümüzün 60ı, 
Anayasamızın 87 ve 98 inci maddelerinin, - vaktin 
kısalığı sebebiyle - şikâyetlerimle ilgili bulunan kı
sımlarına kısaca temas ederek bilgilerinizi tazelemek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, içtüzüğümüzün 60 inci mad
desinde, «Gündem dışı konuşmalara Hükümet tara
fından cevap verilebileceği» belirtilmiş ve Anayasamı-
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zın 87 nci maddesinde ise, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görev ve yetkileri sayılırken, «Bakanlar Kuru
lunu ve bakanları denetlemek»; tekrar ediyorum : Ba
kanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek görev ve 
yetkisi milletvekillerine tanınmış bulunmaktadır. 

Yine Anayasamızın 98 inci maddesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yol
ları arasında, soru müessesesi de bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, tüzük ve Anayasa hükümlerine gö
re Meclis içi çalışmaların yapılabilmesi, Başbakan 
dahil Hükümet üyelerinin Meclise devamlarıyla ve 
dolayısıyla milletvekillerinin denetleme yapmalarına 
imkân sağlamalarıyla mümkün olabilecektir. Hal böy
le İken, bakanlarımız maalesef Büyük Millet Mecli
sine devam etmeyerek, milletvekillerinin ve Meclisin 
denetiminden devamlı ve ısrarlı kaçmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözleri bir edebiyat ol
sun diye söylemiyorum, muhalefet yapmak maksadıy
la da söylemiyorum. 

EfeVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Belli, belli. 

SABAHATTİN ER YURT (Devamla) — Ona da 
kudretim vardır beyefendi. 

45 senelik memuriyet ve... 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyelim, lüt

fen. 

SABAHATTİN ER YURT (Devamla) — 41 yıllık 
hâkimlik hayatımın verdiği ciddî vazife yapma ve 
prensiplere bağlı kalma, dikkat ve itina gösterme alış
kanlığıyla, bu kayıtsızlık ifade eden tutumu tespit 
etmiş olduğum için üzülerek huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Şimdi size bu husustaki tespitlerimi örnekleriyle 
anlatacağım. Kars Milletvekili Sayın Kuşhan'ın Kars 
Şeker Fabrikası hakkındaki sözlü sorusu 8.5.1984 ta
rihinden beri 10 birleşimde cevaplandırılmamıştır, an
cak dün 30.5.1984 tarihinde cevaplandırıfabilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, araçla
rın maksat dışı kullanılması hakkındaki sözlü sorusu 
9.5.1984 tarihinden beri cevaplandırılmamış; bu da 
29.5.1984 günü 9 birleşim sonra cevaplandırılmıştır. 
Bunlar mühim şeyler değildi... 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in sorusu 
da 15.5.1984 tarihinden beri 7 birleşim cevapsız kal
mıştır arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size iki şey okuyaca
ğım. Sayın milletvekilleri bunun üzerinde durmanızı 
hassasiyetle rica ediyorum. 24.5.1984 Perşembe günkü 
gündemimiz; Sözlü Sorular : 1 inci sözlü soru ile il

gili bakan; yok. 2 nci sözlü soru ile ilgili bakan; yok. 
3 üncü sözlü soru ile ilgili bakan.; yok. 4 üncü sözlü 
soru ile ilgili bakan; yok. 5 inci sözlü soru ile ilgili 
bakan; yok. Yani gündemdeki 18 sözlü sorunun 18' 
inde de bakan yok. Bu saydıklarım yalnız bir bakana 
matuf değil, muhtelif bakanlar, isimlerini söylemiyo
rum. 

Yine size başka bir örnek : 23.5.1984 Çarşamba 
günü... 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 
Sonra cevap verirler. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Sayın 
Bakan, bakanlık ciddî bir vazifedir. Bu kürsüye lâf 
atmakla olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip rica ediyorum. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Sayın 
Başkan, lütfen söz atana söyleyiniz, hem de söz atan 
bakana. 

BAŞKAN — Rica ederim, bakanlar ağırlıklarını 
müdriktirler. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Müdrik 
olsa söz atmaz (HP ve MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Evet, 23.5.1984 Çarşamba günü gündemi : 1 inci 
sözlü soru ile ilgili bakan; yok. 2 nci sözlü soru ile 
ilgili bakan; yok. 3; yok. Yine gündemdeki 18 soru
nun 18'inde de bakan yok, Hükümet yok. Böyle gay
ri ciddî çalışma olmaz arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan bu kadar açık 
bir uygulama ortada iken, Sayın Başbakan kalkıyor 
parlamentoya ve parlamenterlere önem vermekte ol
duğundan bahsediyor. Tamamen boşlukta kalan bu 
sözlere inanmak mümkün değildir arkadaşlar. 

Bu nedenle tüm Hükümet üyelerini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ve milletvekillerine önem verme
ye ve bundan sonra olsun, Anayasa hükümlerine say
gılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulun
maya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Teşekkür 

ederim, sabrınızı istismar etmedim Sayın Başkan. Bun
dan evvel konuşanların hepsi, Anavatan Partili Baş
kan zamanında istismar ettiler. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Eryurt. 
Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; mü

saadenizle bir noktayı ifade etmek mecburiyetinde
yim. 
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Başkanlık, tarafsız olmak mecburiyetindedir. Hat
ta buna mahkûmdur. 

Şimdi, sözlü sorular her gün gündeme geldiği müd
detçe, sayın bakanların buradan ayrılmalarına imkân 
olamaz. Ancak, sayın bakanların görevleri sadece 
Meclisi takipten ibaret değildir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

O bakımdan meselenin şu yönden ele alınması la
zım : 

Şimdi, niçin her birleşimde bu şekilde sözlü so
rular geliyor? Onun sebebi, komisyonlardan tasarı ve 
tekliflerin, kısaca ve çabukça, Umumî Heyete intikal 
etmemesinden mütevellit, biz sözlü sorular içerisinde 
kalıyoruz. 

Aslında, eğer tasarı ve teklifler günü gününe ko
misyonlardan geçer de Umumî Heyete indirilirse, o 
zaman haftanın bir günü sadece sözlü sorulara ayrı
lır ve o gün sözlü sorularla yetinilir; bakanlar da o 
günün sözlü soru günü olduğunu bilirler ve devamlı 
olarak sözlü soruya cevap vermek üzere bulunurlar. 

O bakımdan meseleyi bir de bu yönüyle tetkik 
etmek lazım. Komisyonların ellerinde bulunan teklif 
ve tasarıları kısa zamanda Umumî Heyeti indirmele
rinde büyük yarar vardır. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grubum adına usul 

hakkında söz istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Grup adına usul hakkında söz ol

maz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ne hakkında efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önceki konuş

manızla ilgili Sayın Başkan, eğer lütfeder tahammül 
gösterirseniz, bir milletvekili olarak, sizin o konuşma
nız üzerindeki görüşümü arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler, «Başkana cevap olmaz, yeni moda mı 
çıkartıyorsunuz?» sesleri) 

Moda değil efendim, söz alabilir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
gerçekten bazı konuları insan bu mukaddes kürsü
den dile getirmek mecburiyetini hissedince, mutlaka, 
biraz önce benim göstermiş olduğum, yaşımla hiç 
mütenasip olmayan heyecanı göstermek durumunda 
kalıyor. 
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Sayın milletvekilleri, bu mukaddes kürsü herkesin 
sözünü söylemeye açıktır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sadede gelin. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sadede geliyo

rum Sayın Başkan. 

Söylenmiş olan veya uygulanmış olan bir şey var
dır, biraz önce sizin de konuşmanıza başladığınız gi
bi, Başkanlık Divanının tarafsızlığı esastır burada. 
Başkanlık Divanı elbette ki tarafsız olmak mecburiye
tindedir; Divanın bunu tekrar tekrar söyleyerek övün
me vesilesi yapması kesinlikle sözkonusu olmaması 
iktiza eder. 

Diğer taraftan, sözkonusu olan, üzerinde duru
lan, sayın milletvekilinin eleştirmek istediği Büyük 
Millet Meclisinde şu anda bulunan Hükümettir ve 
dolayısıyla eğer cevap verilmesi gereken bir şey varsa 
Hükümet tarafından verilmesi iktiza eder. 

Başkanlık Divanının, onların koruma meleği ke
silmesini biz kesinlikle tarafgirlik olarak mütalaa edi
yor ve o bakımdan söz almak ihtiyacını duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Divanın, bu mukaddes çatı 

altında millet huzurunda yemin etmiş milletvekilleri
nin Anayasa ve içtüzük muvacehesinde gayet rahat ve 
olumlu çalışmalarını temin etmesi görevidir. Dikkat 
buyurursanız, bir noktada tarafsızlığım sadece bir gö
rev değil, bir mahkûmiyet gibi olması gerektiğini ifa
de ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, yoklamalara dahi gereken 
ilgiyi gösteremezsek, Divanın çekeceği sıkıntıyı biraz 
önce bazı arkadaşlarımız müşahede ettiler. 

Mesele, şunu veya bunu savunmak, şunu veya bu
nu yermek meselesi değil. Dün burada oy kullanırken 
bir arkadaşıma bir cümle sarf ettim; dedim ki, «Oyla
ma işlemi tamamlandıktan sonra oy atılamaz» derken, 
arkadaşımız oyunu atmış bulundu ve sonra meydana 
gelen bazı olaylar, eğer o hassasiyeti göstermeseydik 
bambaşka yollara giderdi. Onun için çok istirham edi
yorum; burada Divan kimsenin koruyucu meleği de
ğil, gerçeğin, hakkın, hukukun yanındadır, bunu da 
böyle biliniz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yapılacak 

«Avrupalı Meclis Başkanları Konferansıma Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının katılması için vâki 
davete icabet edilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3J444) 

BAŞKAN — Günceme geçiyoruz efendim. Sunuş
lar kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır. Bu tezkereyi okutup, ona
yınıza sunuyorum. 

Genel Kurula 
14 - 17 Haziran 1984. tarihleri arasında Danimar

ka'nın Kopenhag şehrinde yapılacak Avrupa Konse-

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
lefon santralı ihalesine ilişkin sözlü sorusu ve Ulaş
tırma Bakam Veysel Atasoy'un cevabı (6/68) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

Birinci sırada içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

flDüırtkiye Büyük MUlet MecM Baışkaınfliığıma 
Aşağ»d!a!kıi saruianmıın Ulaştırma Balkana Sayım 

Veysel Aıtaısoy taraflından sözillü oUanaik oevaıplanıdiıni-
ımasıım sayıgılaırıımlla aırz ederim. 4.5.1984 

D. Fikri Sağlar 
içel Mffietvekffi 

1. Üflfcemiisadie yılda 500 000 telefon ve 100 000 
totliı saımbnall yapıımııınıı öngöran 'ihale somıclaamiîş mıııdıı? 

2. Bu ihaleye hamıgü fiırımıalar ıkaıtıimaışltıır? 

3. Ihaıİe 'soınoçllantırMŞ ise hlatngi fiinmıa, haıngıi şartlar 
'ie bu ühadieyi alkiMştır? 

4. îhallie soıuuçÜianıdüiğı hailde fcamooyaJna açıiklama 
yapıllmaıraası için BalkanJiığijnızıca tıaiıiimait vıarflldliği yo-
luınıdlalkü faalbertfeır ıdioğmı mnuıdluır? 

5. Amerika ibasuınmnıdla ühaleyıi ITT ŞMcetinlkı fca-
zaındlfğu yokmıdia yer allan haberller doğru ımıudur? 

BAŞKAN — Ulaştırma Balkana Sayın Veysel 
Atıaısoy; boıyururauz efendlim; süremiz 10 dialklkadır. 

31 ,5 ,1984 0 : 1 
yine üye ülkeler Parlamento Başkanları Konferansı 

«Avrupalı Meclis Başkanları Konferansı»na, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanının katılması için, Da

nimarka Parlamentosu (Kolketing) Başkanı Sayın 

Svend Jakobsen'in vâki davetine icabet edebilmesi Ge

nel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zontgfuldlalk) — Sayı<n BaışUcaın, değörtlü mıMetvıeıldllfleri'; 
sözüenitme başlaımadian önce, yernüındien. bu yama İ k 
defa kürsüye çalkmaıma vesile olaın Sayın îçel Mill-
flötvdklilli Donmuş FilM SağJar'a teşekikıüır adıedkn. 

Bu proje esas itibariyle 10 yufl! liiçeırMnıdıe 3 mayon 
425 biın 'hat ıdigiltal tıaLetfotı ısanıtnalı ve 3 milyonı 425 bin 
ifietefoo ımıafldınetsIL üJieüiımıM önıgöırmıdktoedliır. Bonon dı-
şıınıda bu pnojenlin bir' ddıenıtiısi dllaralk, ıtnaosımıkyıoın 
ısiiısitemlıeriınıdıelkİ en son teknıdbjiye geçebilmek 
için radyo • lıing, mıüil'tipflielkıs güibi teçhizata dtigitall 
lüdkıntolliojidle üllkıemliıade 'lisans alitun/dla öratimtesli şart 
ollanalk ilave edlilmlişıtir. Proje PTT'mıiın yözde 49 Mısseda-
ınt oldiuğu fFELETAŞ teaMerlnıdei g©rçeMeşt!irilecelkt!iır. 
Ancak proje kapsıamımdaki hat kapasitelinin 100 bin 
hattı, ülkemiz tefdkDmülnilkasyon şabâkesliınin adil 'ilhlti-
yacı ddiaıyaııyla ön âlıım olaıralk ıhazar getliır*p ülkıe-
ımiızde montajı yapılllaoalkta. Görüye fcaülan kusmn ise 
lisans albıınıdla ve yabancı firmanın ortaiktoğı ile TE-
LETAŞ tesiısllleırinıde yerli oflamak üreitdllıecelktliır. Firma 
seçliımi sönoçlıanımıış olup onfiaMılk şjartdiarı ve 'kredi 
esıaslaım görüşmelerle >netticeiIenıdıiıtieoeikltir. 

thalleye Belçilka ITT BTM, AJimanya Sfiemıens, 
Japonya NEC ve Fujiıbsıu, îsveç Eniosoını, ttalya GTE 
ve Mollandia Philips flirmaıta Ikataılımıı̂ tndtor. 

İhalenin 'dteğarifânduritaesii isonıuçtonimııiş okıp, Belçi-
ikıai'lT BTM fiınmasıı ilk ısaırayıı almiştıır. Değedıanıdirm© 
14 elemanın bir yıllit aşkıın süıredür ıtekınıilk, malî, idarî 
ve işletim© huısoslaraınıdlalkli 'kuoeliemıalierıi sonoaunıdia ya-
pııtoış olup, ortalkl'ilk. ve Ikredli şıanblıamı âe diiğer hususlar 
yapıılacaik ottan gönüşmelerflle matdoeilleınıdlJriıİSeıcektLr. ITT 
BTM firması teflcnlilk üsüünlüğü yamnıda fiyaltıımn uy
gun bu tamas ı neticesinde ilk sarayı aıkniişte. 
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Açıklama konusuna galHınfoa: Biinıdlilği gibi 657 
ısayilı Devlet Memurlara Kamununum 15 linçi traaddiesi, 
deviM* mamurlarının faailıiyatHaru) komusumda basıma ve 
kamuoyuna hangi şartlarda ve mıe şdkide açıklama ya-
pilllacağını belirltmıdktedıir. Kanunum, sıöz konusu kamum 
ımıaddasüne göre değerlenıdıirilllmıesSi gerekir. Kaildi ki, 
'yetkililere bu konuda herhangi ıbıilr talimat veritoııarniiş-
tirı. Esasen ısoruımluCluğuımı müdrik kiştoin bu yönde 
ıbir itallimıaıta da ihtiyaçları yoktur. Henüz ortaklık 
ve 'kredi şartları ile limıza safhasına gdilinoeye fcatdıasr 
îinma 'iıl'e görüşülmesi gereken hususlar tamamlanmadan 
ıkamıuayuna açıklama yapıfflmıası, projenin gidliışataıı 
olumısıuz yönde latkilamıasi yanında, kamuoyunda ge
reksiz ve çoğu zaman yanlış tartışmalara sıelbdhiyet 
verecektir. Bu sebepte basıın ve kamuoyuna bir açık-
llama yapıûmaımııgtıır. 

ihaleye'iştlirak öden fiıitoallarca bilgimiz dışımda 
birtakım açıklamalar yapıldığımı basımdan öğrıenımıak-
ıteyiız. Firmalar konuyu kanldü bilgileriyle sıırurdı ofllarak 
ve kemdi zaviyeteriınden değerlemdirmdtitedMer. Basıma 
inltikal öden babarJlerlin bu yönde değedendilrilmıasıi ge
rekir. 

Hepinizü saygıyla sellarrtiarjım, (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşdkikür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Sağlar; buıyuriunıuız efendim. 
Sürenliız baş dakika Sayın Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçıdl) — Sayın Baş

kan, sayın üyefliar; ömcellikle Sayım Bakana grubum ve 
şahsım adınla başsağlığı dlamıdk İsterimi. Daha önce 
Sayıın Eryurt'um da söylediği gibi, bandım sözlü soran 
üç haftadır, yanıi dokuz birleşimi gümdarnldledir, bugün 
mdtlilcelendi. Ayrıca Sayın Balkana teşekkür etmelk lis
tecim, ban de onunla birlikte ilik kez bu kürsüye çıkı
yorum. 

Sayın üyelllar, amaeıırnıız; 1980 yıları başında çağdaş 
lüatüşiim aıraçlliarına sahip değil İkan, son yılanda çok 
hızlı gdlişan ve modernleşen haberleşme ıteknoilojiisi 
i e çağa hıtzffia 'yatüşen İPTT mnüastsasasM elbirliği ille 
diaha iyiye göltlüırmıelktiir. Bu gayııet içimde bulunan 
herikaslie beraberiz. Bu arada, PTFye şimdiye dek 
vartmıiş olduğu tniızırruettılenini ıtakdliırfe 'izl'adliğimüz Genel 
Müdür Sayın Servat Bil|gi''yi 'de Türkiye Büyük MMlet 
Mıedltai kutsal çaıtaısı altında tüm samimiıyatffle kutlamak 
(isterimi. Sayıın Bilgi ıgibi bilgili, demıeıyiitmli, yurtsever 
kamu görevlileri varolduğu mıüdldldtç© Devlet yönetimi 
hakkımdaki kötü düşiünoalarıilmliız bir an olsun dağıl
maktadır. 

Sayın üyeler, Türkiye büfiçasindle azımsıanmayacak 
yer alacak büyük projetendlan birli ollam ve kesin olllma-
mıakla birlikte 2 trlyon Türk Liraisı çıarçavasüinıdfe 
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olduğu siöylenıam POT 'talaflom şabakasinlin rnıoidarni-
zaayonuna 'yönelik projemin ilk kadamıasli olan yaiîida 
500 bin tldilafom ve 100 bin santra! üratimini 'içeren 
250 mlilyar, bazı raıkamılıara göre de 350 mıilyar tuta
rındaki proje (ihalesi açıklanmış, katallanı firmalar da 
Sayın Balkan tarafındam burada bifidirilîmişlUiır. Aıncak 
13 Nisan 1984 tarihli Wall Straat Journal Gazeteslinde 
bu firmalar içıerModle sadece ITT'ınıin Shaleyi aldığı 
haberti yayıtoi'iş, ITT Firması tarafımdan dla ihaleyi 
aldiıığı açıManımııştor. Bu hıaibarllle bMkte büyük trakam-
llaırın olduğu bu projıe hakkımda korkunç ıspekülasiyon-
lar yapılmaya başlandı. 

Sayım üyeler, PTT İdanaslilniin 'rasmifâm ihalianlin me-
tıitoelenımamtiş olduğunu bildJirmıeısi, ITT'mıim 'ihaüeyi al1-
/dığım ısrarla sıöylemıasii ve hatta alinde ibateyi aldığına 
dair mektup oUıduğunu beyan dtaıasij olayları daha da 
taşlanmış, muamma haline ısokmuşltur. TarMmizıde 
ender kaırşiaşıûan bu maktulbum kimim ilmızaısı ile ve-
riıldiği ısiöyllenimadiği bir yama, ftlürn PTT görevlileri 
ve bakanlık yetkilileri konu hakkında bir şıay siöylamıi-
yorllar. Bakanlık yaükilliiHeri konu halktoıında bir şıay 'siöy-
İemıamıek içto de emıir almışlardır. Bu, kamıu görevli
leri arasında güveniştik ve panlik içinde bu fcomuıdan 
kaçmaik için 'bir üzünltlü kaynağı vasütesidir. 

Sayım üyeler, ıbu kaçış <ye lilhıaflleyti aldlığınıı söyleyen 
ITT firmasıınım dünıya kaımuıoyu önümde alldığı namı, 
bizlleri (ister isıtemıaz huzursuz atmıaktadlir. Halle hele 
Sayın Başbakan ve sayın bakanların peşli sıra verdikleri 
beyanatlar, bizi daha da büyük şüphelerle litımıiıştir, 

Bakınız, 13 Nisan 1984 tarihimde Walö Stratt 
Journal Gazetesinde «ITT 'İhaleyi alddmı» dadiktam 
isonra 1 Mayııs 11984'ıtıe Hürdiyat G'aızetesintde Sayın 
Başbakan «tlhafle natiilodllenlmıedli, tüm şirfcetillerin teklifle
rime açulk olduklarımı beyan ediyorum» diyor. 4 Mayııs 
1984'ıte Cumhuriyet Gazatesümde ilse «ITT'nliin Belçiika 
şubesi olian baz anlaşma gaçtiğilmlilz günler imızaflıanan 
F - 16 anllaşmasıdır, F - 16 uçaklarının yaıpnmıı karşıhğı 
ITT Tüılkiıyelde bu lihalayi ateıştan» diyor ve ekiyor 
«daha başka koşullar dla var; bu da Ameriikan Komg-
rasimde Türkiiyetyti siavunmalktıır. ITT baskı grubu 
âşlaviıni göreoektir.» 

5 May^s 1984'ite Sayın Cahit Arall, «Dünya artık 
al güllüm ver gülüm dünyasaldır, Aımıarica'da çıkar-
larıımızı fazllasıyla korurnıadığı takdirde ihaleyi JTT'ye 
vermeyiz» dliyor ve Vaşington Büyükelç'isiini ıkomuyu 
göalemıaklıe vaziifeİenaMyor. 

16 Mayısta yine Wall Stinadt Journal' Gazıdtesinıdle 
ITT, yani Belçika şulbasli, «biz ih-alllayi lalKdılk» diyor. 
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24 Mayıstaki gazeMende is©, ITT ile F - 16 anlt-
liaşmıaısıınin akraba olduğu oütaya çıkıyor. 

Sayım üyeler, ıTüırlk Milletimin çıkarlarımı korumak 
âçün bir ihale anaç ediliyor. Türtk UUıusunun büyük 
bir ullus dllduğu, 'S©ç!imlerden önce Sayın Başbaikanı 
tarafınıdanı defalllarca söylenmişti, ıkıl bizler d!e hep bir
ilikte 'Söylüyoruz. Türklye'ide on, yağ, şeker olduğu 
ama helvayı yapacak klişlinıin bulllunımadiığDnıı her zaman 
tekrarlayan Sayın Başbaikan ve Hükümeti herhalde hel
vayı yapacak, Amıarifca'mım ifcirlli iışleriyflJ© Hlgjili (müesse
sesi CIA'e ve omun 'eski başkanımın) başında bulunduğu, 
Şilde hükümeti deviren, bazı ülkelerdeki rejıim'lerıi 
değ%tirmekte büyük rol oynadığı saptanan ITPyi seç
miştir. Öyle bir fiirmadlır ki, şıu anıda ITT Türkiye 
Terasıildisi John Kare Aho'mun traın'dia Şah Yönetimli
min 'dewlm©sıin!de âtken rol oynadığı MİT rapor
larımda da açıklanmıştır. 

Türik Ulusu kemdi çıkarlarını koruyacak güçtedir, 
aidiz olduğumu kimse sıöylayamıez. Kaildi ki, k©nı<îi 
göreviınli kulanamayam, üsıtedik Devlet İhale Kanunu
num 1 liınci maddestiınıde yer allan, ihaibde açıMılk ve 
rekabetin sağlanması ©muinli hıiçe sayan 'sayım hükümet 
yötkillileırli, 'böyle bir pazarlılkla k©nıdli acizlilkteriınıi ka-
nıtllarnıştaır. 

Sayra üyeler, PTTT ıglîbi şerefli bir müesseseyi ve 
onum başındaki sayın genel müdlürü töhmıet altımda 
bırakarak saygınlıklarıma göllge düşüren bu Hükümetli 
size şikâyet ©diyorum. Asılında bu olay ıgıenel müdürü 
de, Sayın Balkanı da aşmıştır. 

Şu anıda kapalı kapılar ardında yapıdan gizi pazarlık
larla akili almaz Mır düzen kuruluyor. Omtadlireğin çtök-
ıtüğü unutularak, ulusun, milyarları gözü kapalı, çe-
fcinımadsn bazı düşünıoeler ya da sözler uğruna peşkeş 
çekilebliyor. (ANAP şuralarımdan «Ne alakası var?» 
ısözllıeri, gürıüûüüler) ' . 

BAŞKAN — Lütfen müdahaille eümıeyeHim ©fen
dim. 

DURMUŞ FflKRJİ SAĞLAR (Devamla) — Üisltıeliiık 
ITT ıhiç demenımıemiş bir «eknıolojiyli getirerek PTT' 
ımiizin 50 yıllık geleceğini Amerika'ya verilen bir söz 
uğruna feda ©diyor. Artık tfölefo'riarımıız rahatça dün-
Neniileblecek. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen sözlerimizi bağ-
layıraz efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (D©vamlla) — Sayın 
üyeler, huzumnuzida basınıımıııza çok teşekkür ötmek 
İstiyorum. Gümllerdir bilgi allmak için uğraştığım:, an
cak bütün ağızların kapatıldığı bir olayda bazı kapı
ları ustalıkla açarak, karmıoyuımu oynananı oyunlardan 
haberdar etmek içim üstün bir gayret göstermişlerdir. | 

Devlöt İhalesi açılk olması lazım gelirken, devlet 
sırrı oltauştur. Kamu görevlileri yarımlarınıdan kuşku
lu, görevlerinli yapamıaz durumdadırlar. Kamu görevli-
larti tedirgıinidlirler. İhalelerin andımda, açılanmayan 
gizler vandır. 

Bu, şuınıu biır kez daha kanııtlamışltır ki, 1'950'lerin 
koyu particiliği ve padişahvarî keyfî idaresi geri gel-
miıştıiır. Bu gıidişlim somu felakettir. 

Sayın Anavatanlı üy«ler, bu Hükümıelt, M'ecllıi&i, 
bürokratıları saf dışı bıraktığı gibi, şliım/di sizleri dfe 
isaf dışı bııraıkaıyor. Ben burada Sayın Bakamın Belçika'da 
ve uluslararası ihalelerde... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayım Başkan 
10 dakika dlolldlu. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayım Başkan. 

Ben burada Sayın Bakanım, Belçika'da ulusllararasıı 
ihale organliizasıyonunu yapan Oonsanlting Riırm'dien 
bahsötmıaslimi iterdim, bu utalararası kuruluşla idiş-
kiımliız olup olmadığını açıklamasımı ilslfiendimı. Ben Sayım 
Balkandan, 1978 - 1979 yılllarınıda zamanım dlevlöt 
bakanıı tarafımdan açtırılan ITT hakki'ndakli soruştur
madan bilgi vermesini isıterdilm. Ben Sayım Bakamdan, 
bazı millötvelkiileıriiinıim, iş bitljırioi olarak adı geçen 
ımlilletvekilbrlimio, burada açıklaınımasımı isterdim. 

iSayım üyeler, Ülütfen elbirliğiyle çözüme ıgidell'im, 
Sayın Hükümıat, her çıkışın bir tiıntişlt vardır. Dıiiklka't 

edim, imlemeden düşüverörsimiz. O zaman siiZi erken 
ıseçim de Ikurtaramaz. 

Saygılkr sunarım. (HP sıralarımdan alfcışflar) 
BAŞKAN — Teşekkür ödlerimi Sayım: Sağlar. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayım Başkan, saJtaşma sebebiyle söz 
işitiyorum ©f anıdliım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sı-
ralarıınıdan alükıştDaır) 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL* ATASOY 
(Zomgulldak) — İkindi defa söz vendiğiiniz için ılıaşıekkur 
©derlim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, size ancak 'sataşmadan 
dolayı ısöz veröbiilirim; çünlkü Balkâınllıığımızla ülgü bir 
şeydir. Bir sataşma kabul! ödiyorsunıuz, o şekilde. Bu
yurun ©fenıdilm. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İç©l) — Sayım Baş
kanım, Içıtlüzlüğün 70 'inci maddesine göre hangi ko
nuda ^sataşma olduğunu lütfen açıklasun... (ANAP sı-
ralarınıdanı gıünütüter) 
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»BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendini. 
Mıulhterem arkadaşlarım, lütfediniz Divana karşı iti
matlı olumuz. Çok iısltıirham ediyorum; şimdi şu ko
nuşmamın içinde sataşma yok mu? (HP sıralanradaım 
«Niye söz vetndiniiz?» sesileri) Vendlilk. Yok mıu, di
yorum; var; omun için veriyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerçekte dile ge

tirildi Sayım Başkanı, sataşma değil bu. (Gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Efendim, sorduğunuz hususları öğ-
rönırmak ilsıbemliıyor mtuısunıuz? 

BAŞKAN — M'übterem arkadaşlar, 'burada ;ko-
muşullan ve ortaya getirilen meseleler çok büyük. Hü-
kümıet bumun karşısında susitükiları takdirde, sizim söz 
almasını ve ko'Nuşmasım» talep etmeniz lazımı. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Buyurunuz ©fendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Teşekkür adedim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değeni milaüvekliileıri; Sayın Fikri 

Sağlar, soru önergesinde olmayanı husuısiları burada 
dille getirmiştir. Şahsen benlim ve Hükümetimizin bü-
töün muhalefet mMfatrvekllIariıyffie diyalloğumuz gayet 
'iyidir. Madem bu kadar bildiği şeyler varidi, haltta 
kanıdieri belirttiler, madem Devletin isltlilhfoarat örgü-
Itünıde olan bilgilerle sahipti, herhalde teşrif 'buyurup 
bana bu konularda açıklama yapabilirdi. Bugüne kadar 
birçdk muhalefet milletvekili arkadaşlarımız geldiler. 
Acalba hangilerimi dimlamıem'ezlik yaptık, hangilerinin 
konularını reddlaflüilk? (ANAP sıralarımdlan «Bravo» 
şasileri, alkışlar) 

İkindi husus: Bvelt, PTT teşkilatı başariı teşkilattır. 
Bakanlkğa geldiğim ıgünıdlan bari bumu ifade ettim. 
Başbakanumuz dahil Hükümetlimiz çalışan memurların, 
namuslu memurların yanındadır. Her ifadeyle bunu 
söyledlimı, ama yaptığımız ithamlar o namuslu memur

ları içinıe almaktadır. Cılksın bir tek PTT mensubu, 
«Ulaştırma Bakamı veya Hükümet bu ihaleye müdahale 
öbmliıştir» desin... Kaldı ki, ilhalle bizden önoe açılmıştır; 
(biraz evvel ide söyledim, bir yiı aşkın çalışmadır 
dedim ve ilhallaye katılan firmaları da bizden önceki 
Hükümet kabul elbmıiişltir. Bize aiiıt oflmaıyan şeylerle 
bizileri itham atmıek son derece yanlıştır, 'insanlığa 
sığmaz, çalışan 'inısanüan zan altomda tutar ve bu tür 
büyük hfametleri yapmamız engellenir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendimi. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

'(Davamla) — Hay hay af emdim. 

Ben, Sayın arkadaşımıızın üdldiafllarını tutanaktan 
ıfiakrar inceleteceğim. Kendisi de itham etltüği ko-
•nıulliandakli bilgilleri ve bölgeleri lütfen bize intikal et-
ıtiırsıin. Aynıca kenıdlisinli, HükümetirnıMım bu Ikomıuda 
ibağlanıtılarınıdalki iddialarında ispatta davet ediyorum. 
(ANAP sıralarımdan «Bravo» seslileri, alkışlar) Biz 
devlet adamı aiddiıyati içinde pollamikBere glirmıedik,' 
aksimi iddia eden varsa söylesin, girmek de istemi-
yoruz. Ban de ayna üslup ile acaba kendisinin de 
hangi tür oflayl'ara koşjtuğunu soralbillıiırdlim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarımdan alllkışlaır) Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi. 

2. — Kars MiHetvekUi Aziz Kaygısız'ın, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapımı-
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
cevabı (6J70) 

BAŞKAN — Efienıdlim, 2 nci sözillü soruya .geçi
yoruz. 

Kars Mlletvekli Aziz Kaygısız'ımı, İğdır Entegre 
îpiik Dokuma Mensucat Fabrikasınnn yapımına iişikim 
Sanayi' ve Ticaret Bakanından sıözlllü soru önergesi. 

Sayın Kaygısız?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI AHMET KURTCEBE 
ALPTTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanı adına biı soruya ben cevap 
arz edeceğim efenıdilm. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendimi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçtüzüğün 94 üncü maddesi 
gereğince Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı say
gılarımla arz ederim. 7.5.1984 

Aziz Kaygısız 
Kars Milletvekili 

Kars (İğdır) Entegre 'İplik Dokuma Mensucat 
Fabrikasının 1976 yılında yapımına başlanmış, 1984 
yılında bitmesi gerekirken yapımı yarıda bırakılmış
tır. 

İğdır Entegre iplik Dokuma Mensucat Fabrika
sının yapımına devam edilip edilmeyeceğini sözlü 
olarak cevaplandırmanızı arz ederim. 

(BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Alptemoçin; 
buyurun efendim. Süreniz on dakika Sayın Bakan. 
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DEVLET (BAKAM AHMET KÜRTCEBE ALP-
TEMOÇfN ı̂ Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli milletvekilleri; Kars Milletvekili Aziz Kay-
gısız'ın İğdır Entegre tplik Dokuma Mensucat Fab
rikasının yapımına ilişkin sorusuna cevap vermek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Kars İğdır Entegre Pamuklu Tesisi Projesi, te
şekkülümüz, 1976 yılı yatırım programına 76-c 
040-100 proje numarasıyla dahil edilmiştir. Projeyle 
yılda 4 350 ton iplik, 15 ımilyon metre ham bez üre
timi hedef alınmıştır. Kurulması planlanan tesisin 
arsasının tamamı 600 bin metrekare olup, 3 milyon 
Türk Lirası bedelle Hazineden satın alınmıştır. Pro-
j'e kapsamındaki sosyal binalar birinci kısım inşaatı
na 27.10.1976 tarihinde başlanmış; toplam 7 449 
metrekarelik alanda misafirhane,. kreş, kazanhane, 
müdür evi, 30 daireli memur lojmanı, 45 daireli be
kâr lojmanı, gömme depo, giriş kapısı yapılmış du
rumdadır. Bu binaların inşaatı için toplam 31,5 mil
yon lira harcanmış olup, yüzde 85'i tamamlanmıştır. 

Proje kapsamındaki işletme idare binaları ikin
ci kısım inşaatına ise, 212.3il977 tarihinde başlanmış; 
toplam 47 435 metrekarelik alanda esâs fabrika, 
dört adet ambar beş adet savaş ambarı, atölye, ga
raj, buhar üretim tesisi, işçi yemekhanesi, idare bina
sı, soyunma ve yıkanma binaları yapılmıştır. Bu 
inşaatlar için, toplam 122 300 000 lira harcanmış 
olup, genellikle yüzde 50, ile yüzde 60 civarında ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Ancak, esas fabrika binasının çelik konstrüksiyon 
sistemi, çatı kaplaması ve dış duvarları yapılmış du
rumdadır; iki adet sondaj kuyusu açılmış, tesislere 
henüz su bağlanmamıştır. 

Tesis bu durumda iken, 1980 Ocak ayı içinde alı
nan ekonomik istikrar tedbirleri gereğince ve proje 
için tüm çabalara rağmen dış kredi temin edileme
diğinden yatırımın ertelenmesi gerekli olmuş ve in
şaat faaliyetleri 1980 yılında tasfiye edilmiştir. 

1981 ve 198(2 yılları yatırım programlarımızda 
yatırım, «İğdır Entegre Pamuklu Tesis Etüdü» adı 
altında yer almış, 1983 yılında etüt projeye; 1984 
yılında ise projeye döndürülmüştür. Ancak, 1984 
yılı yatırım programımızda, proje tutarı ve bitiş ta
rihi için hazırlanacak proje ile belirlenecek bir dip 
notu yer almaktadır. Bu dip notu gereği yıl içinde 
proje hazırlık çalışmalarına hız verilecek ve tamam
lanmasına çalışılacaktır. 
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Yıl içinde proje çalışmalarının sürmesi ve İğdır' 
da inşaat mevsiminin kısa olması dolayısıyla 1984 
yılı içinde fiili harcama yapılması beklenmemektedir. 
Bugün için devam etmekte olan proje çalışmaların
dan ilk yaklaşık sonuçlar alınmış ve proje tutan 
500 milyon Türk Lirası dış olmak üzere, 2,5 milyar 
Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Yatırımın tamam
lanma tarihi 1988 olarak planlanmaktadır. Bu tutar 
ve bitiş tarihi hazırlanmakta olan, 1984 revize ve 
1985 yılı yatırım programı teklifimizde yer alacak, 
bilahara proje çalışmaları tamamlandığında hazırla
nan proje Devlet Planlama Teşkilatına sunulacaktır. 

1985 yılı için 250 milyon Türk Lirası iç para öde
nek teklifinde bulunulmaktadır. Proje kapsamında 
ilk olarak iplik ünitesinin faaliyete geçirilmesi plan
lanmaktadır. Bu amaçla, Sümerbank Pamuklu İşlet
melerinde uygulanmakta olan RMP projesi sonrası 
çıkarılacak olan, çalışır durumdaki makine ve teçhi
zattan yararlanılması imkânları etüt edilmektedir. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Aziz Kaygısız; buyurun efendim. 
Sayın Kaygısız, süreniz beş dakikadır efendim. 
AZtZ KAYGISIZ (Kars) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; Sayın Bakanımıza teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. Çünkü almış olduğum 
raporların aynısını ifade ettiler. Yalnız, İğdır İlçesin
de halkımızın arasında dalaşan, bu yıl, yani 1984 yı
lı sonunda, özellikle İğdır Entegre tplik Dokuma 
Fabrikası bitirilecektir şayiaları var. Bu nedenle İğ
dırlı hemşerillerim bu sorularımı bana tevcih ettikle
rinde; kesin olarak bilmiyorum, bazı arkadaşlarımız 
da; 200 milyon lira İğdır'a çıkarttık, haberiniz olsun 
diye ifade ettiler. 

Bu vesileyle, ben bu konunun doğruluğunu öğ
renmek için sorumu tevcih etmiştim. Yalnız üzüle
rek ifademi şu şekilde bağlamak istiyorum; ne ga
rip, ne acı ki, Kars yine talihsizliğe duçar oluyor ve 
buna bir zincir halkası daha eklenmiş bulunuyor, 
Çünkü daha önce Kars Şeker Fabrikası plandan çı
karıldığı için ikinci kez yine, tplik Entegre Dokuma 
Fabrikasının bir yıl daha uzatılmasının üzüntüsünü 
duyuyorum. Çünkü buradaki İplik Dokuma Fabri
kası ki, Sayın Bakanımız, bu inşaatların yüzde 85* 
inin tamamlandığını, aynı zamanda ambarların ve 
diğer depoların yüzde 50 ile 60'mın bittiğini ifade et
tiler, bu doğrudur. Ne acı ki, dış fiziki yapılarından 
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aynı zamanda vurup kırmadan, tabiatın şartlarına 
etkinlik göstermeyerek 'bütün camlar, bütün çatılar 
sökülmüş dağılmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Hükümetimizden bu Devletin millî 
menfaatlerini gözetmek üzere, özellikle yarıda kalan 
fabrikalarımızın bir an evvel faaliyete geçmesini, in
şasının tamamlanmasını arzu ediyoruz. 

Sağ olun; saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaygısız. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığına ilişkin 
sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
cevabı. (6/71) 

BAŞKAN — Sözlü soruların 3 üncü sırasına ge
çiyoruz. 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin-, TIR 
güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Şeyhmus Bahçeci burada mı? Burada. 
Sayın Bakan burada mı? Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum»: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 8.5.1984 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Türkiye'de uluslararası eşya taşıyan taşıtlar 
için transit yollar «TIR Güzergâhları» hangi illerden 
geçmektedir? 

2. TIR güzergâhları saptanırken, yolların fizikî 
ve geometrik durumları, ayrıca akaryakıt sarfiyatla
rı, km, trafik yoğunluğu, mevsim koşulları gibi hu
suslar göz önünde bulunduruluyor mu, yoksa başka
ca nedenler mi bulunduruluyor? 

3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kal
kınmada öncelikli bölge ilan edildiğine göre, bu böl
gelerin uluslararası eşya taşıyan taşıtlar için küçük 
ve ağır tonajlı kamyonlara, TIR'lara neden serbest 
bölge olarak belirlenmiyor? 

4. Yatırımlar için en önemli husus Ulaşım ve 
ekonomik bakımdan da bilindiği (gibi transit taşıma
cılık çok amaçlı döviz kazandıracağına göre, bu ko
nudaki gelişme ve görüşleriniz nelerdir? 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Veysel Ata-
soy; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
TIR güzergâhlarımız şöyledir: 

Kapıkule ve İpsala'dan İran'a gitmek üzere Tür
kiye'ye giriş yapan bir taşıt, İstanbul, İzmit, Bolu, 
Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı gü
zergâhını takiple Gürbülak IKapısından İran'a geç
mektedir. 

ipsala ve Kapıkule'den Irak'a gitmek üzere Tür
kiye'ye giriş yapan bir taşıt ise, İstanbul, İzmit, Bo
lu, Ankara, Adana, Gaziantep, Urfa, Cizre güzer
gâhını takiple Habur Kapısından Irak'a geçmekte
dir. 

Suriye'ye gidecek dan taşıtlar, Adana'dan sonra 
Cilvegözü hudut kapısından Suriye'ye geçmektedir
ler. 

TIR güzergâhları 12 Ekim '1983 tarih ve 83/6987 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 'Karayolu ile Ulus
lararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, 
Denetleme, Uygulama ve Güvenlik İşlerine Ait Yö
netmelik ile düzenlenmiştir. Güzergâhların değişti
rilmesi veya yeni yolların eklenmesi, aynı yönetme
liğin 5 inci maddesi gereğince Genelkurmay Başkan
lığı, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel (Bakanlıklarının 
olumlu görüşleri alınmak kaydıyla İçişleri Bakanlı
ğı tarafından yapılabilir. 

Söz konusu maddeden de anlaşıldığı üzere, gü
zergâh tayini Ulaştırma Bakanlığının yetkisinde de
ğildir. Hatta, bu konuda görüşüne müracaat edilen 
bakanlıklar arasında da değildir. Dolayısıyla, esas 
itibariyle önergedeki ikinci ve üçüncü sorulardaki 
teknik hususların yetkili mercilerce açıklanması da
ha isabetli olur kanaatindeyim. 

Ancak, Bakanlığımı ilgilendiren taşımacılıkla il
gili hususlar üzerinde, üçüncü soruyu cevaplandırır
ken bilhassa durmak isterim. 

Bakanlığım, güzergâh ve yeni yolların artan ih
tiyaçlara cevap vermesini sağlamak üzere teşebbüs
lerde bulunmakta, gelişmeleri yakinen takip etmekte
dir. Bilindiği üzere, ihracatımız için çok önemli olan 
İzmir, Çanakkale, Kapıkule sahil şeridi yeni bir gü
zergâh olarak hizmete açılmıştır. 

Ancak, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemi
ze büyük katkıda bulunacak daha önemli bir başka 
teşebbüs mevcuttur. İran'a Hakkâri ili Esendere ka
pısında yeni bir giriş sağlanması için çalışmalar sür
atle ilerlemektedir. Bu girişin açılması Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu bölgemize büyük katkılarda bulu-
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nacak, faal bir güzergâha ve yollara kavuşmuş ola
caktır. Aynı güzergâh beraberinde yan bağlantıları 
getirecektir. Böylece, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgemiz karayolu taşımacılığı bakımından (büyük 
imkânlara kavuşmuş olacaktır. 

Ancak, yine belirtmek isterim ki, bu güzergâhın 
faaliyete geçebilmesi, komşumuz İran'ın kendi tara
fındaki bağlantıyı tamamlamasına ve yollarını tan
zime bağlıdır. 'Bu yolun bir an önce ulaşıma açıla
bilmesi için, iki ülkenin gerekli çalışmaları tamamla
maları hususu, îran ile 21 Nisan 198(3 tarihinde ya
pılan protokole de dahil edilmiştir. 

Taşımacılık politikamız, ülkemizin her bölgesin
de aynı prensipler dahilinde uygulanmaktadır. Gü
zergâhlarla ilgili olarak yurdumuzun hiçbir yerinde 
serbest bölge uygulaması mevcut değildir. Buna ta
şımanın fevkalade yoğun olduğu kuzey hattı, yani 
Ankara - Yozgat - Sivas - Erzincan - Erzurum -
Gürbulak güzergâhı da dahildir. 

Son hususa gelince; ülkemize taşımacılıkta önem
li katkılar sağlanmasında Türk limanlarına deniz yo
luyla getirilen ve buralardan Türk taşıtlarıyla özel
likle tran /e Irak'a taşınan eşyalar önemli rol oyna
maktadır. 1983 yılında yaklaşık dört milyon ton tran
sit mal limanlarımızdan bu ülkeye taşınarak önemli 
miktarda liman ve navlun geliri sağlanmıştır. Bu yol
dan sağlanan gelirleri artırabilmek ve İran ile Irak' 
in taşımacılıkta ülkemizden beklediği hizmetleri cid
dî ve verimli şekilde arz etmek için liman imkânlarını 
artırmak, karayolları altyapısını geliştirmek, hudut 
kapılarımızdaki trafiği hızlandıracak tedbirleri al
mak ve Türk taşıma kapasitesini artırmak yanında 
ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayıcı tedbir
lerle ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. i(Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bahçeci, söz istiyorsanız buyurunuz. (Al

kışlar). 
ŞEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — ISaym 

IBaşkan, değerli milletvekilleri; önce Sayın (Bakana 
vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ede
rim. 

(Memleketimizden Ortadoğuya yapılan transit yük 
taşımacılığı, gerek limanlarımızdan gelen transit, ge
rekse TIR'larlâ taşınan yük miktarı birkaç yıldanbe-
ri devam eden İran ve Irak savaşı nedeniyle gün geç
tikçe yoğunlaşmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki yük ta
şımacılığı da, her geçen gün, firma ve araç sayısı 
olarak artmaktadır. Bu nedenle ekonomik bafcım-
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I dan çok amaçlı yarar sağlandığına göre, karayolu 
ulaştırmacılığını yaygınlaştırıp tüm ülkeyi kapsaması 
kalkınmanın gereği olacaktır. 

I Türk ekonomisini, yakın gelecekte büyük zarar
lara uğratmamak için bazı özel ve kamu kuruluşları
nı derhal kantitatif araştırmalara yönlendirmek la-

I zımdır. Bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan kesim
lerde yoğun bir çalışma ve yatırım politikası izlen-

I melidir. 'Memleketimizde, bölgeler arasındaki denge
li kalkınmayı gerçekleştirmek için tedbirler alınma-

I lıdır. Yatırımların az gelişmiş bölgelere yönelmesi 
I konusunda modern bir anlayış ile özendirici tedbirler 

mutlaka gecikmeden alınmalıdır. Büyük kentlere olan 
I göçler mutlaka önlenmelidir. 

Toplumsal yerleşme alanları için altyapı denince 
önce; yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi sağlık tesis-

I leri akla gelir. Bunlardan yol, su, kanalizasyon yerin 
I altından geçirildiği için gözle bir bakışta görülmez-

lerse de, onlarsız insan yaşamı ve hayatı düşünüle-
I mez. Nedense gözle görülmeyen yatırımlardan hep 
I uzak kalınmıştır bugüne dek. Bu kalkınmada' önce

likli bölgelere ulaşım kolaylığı getirildiğinde, hem 
I o bölgelerimizde yatırımlara yönelmek daha cazip 

hal alacak, ayrıca ağır tonajlı TIR'lar ve kamyonla-
\ nn diğer vilayetlerden geçmesi veya serbest bırakıl

ması halinde, öncelikle bu vilayetlerin sanayi sitele
ri, otelleri, lokantaları, turistik tesisleri, benzin istas
yonları, garajları vesaire ilk etapta faaliyete geçe
cek başkaca gelir kaynağı olmayan illerimizde bu iş-

I 1er bir nebze olsun, işsizliğe çare olacak ve diğer es
naf ve sanatkârlara da canlılık getirecektir. 

Şimdi, bu durumda Mersin ve İskenderun liman
larından çıkan ağır tonajlı TIR ve kamyonlar, Gazi
antep, Urfa, Diyarbakır, Silvan, Baykan, Bitlis, Baş
kale, Yüksekova, Esendere'den İran'a gidebilirler. Bu 
mesafe tam 766 kilometredir. Bu arada, akaryakıt 
sarfiyatı ve 75 kilometrelik fark yoğunlaşması ile de, 
bu illerde işsizlik, yatırım, esnaf ve sanatkârların ge
lir ve geçim sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmış 
olacaktır. 

Diğer taraftan, E-5 Karayoluyla (Kapıkule'den 
gelen küçük ağır tonajlı TIR'lar E-23 Karayolun
dan Erzincan'dan Pülümür, Tunceli, Elazığ, Diyar
bakır» Mardin Habur (Kapısından Irak'a gidebilir
ler. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ŞEYHMUS (BAHÇECİ «(Devamla) — Oldu efen-

I dim. 
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Amaç, madem kalkınmada öncelikli bölge ola
rak ilan edilmiş bu illerdir, öyleyse 'buralarda önce
likle altyapı tesislerine ağırlık verelim, canlanmayı 
sağlayalım.; 

Şu kısa dönemde gerçekleşmesi mümkün olan 
uluslararası eşya taşıyan taşıtların arz ettiğim, güzer
gâhlardan geçmesinin veya taşımacılıkta serbest böl
ge ilan edilmesinin, bu bölgelerde kalkınmanın ge
reği olduğunu saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahçeci. 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — 4 üncü sözlü soru tçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın. Ancak, İçtüzüğün 97 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında zikrediidiği gibi, «bir bir
leşimde başka milletvekillerinin sözlü soruları varsa, 
bir milletvekilinin ancak bir sözlü sorusu işleme gi
riyor» onun için bu soru gelecek birleşime kalıyor. 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in* 
Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan 
güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 5 inci sözlü soru, Manisa Milletve
kili İsmet Turhangil'in, Devlet dairelerine personel 
alımlarında uygulanan güvenlik soruşturması yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesidir. 

Sayın Turhangil burada mı efendim?. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine ilişkin 
sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural 
Arıkan'm cevabı (6/82) 

BAŞKAN — 6 nci sözlü soru, Manisa Milletveki
li İsmet Turhangil'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar 
tuz işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesidir. 

Birinci soru cevaplanmadığına göre, ikinci soru 
üzerinde durabiliriz. 

Sayın Turhangil?. Burada. 
Sayın Bakan.? Burada 
önergeyi okutuyorum efendim: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
araclılığınızı saygılarımla arz ederim. 

tsoıet Turhangil 
Manisa Milletvekili 

Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan Çamlaraltı 
Tuz İşletmeleri ile Şereflikoçhisar Tuz Gölü Tuz 
İşletmelerinde; 

a) Vasıtalara tuzun yüklemesini kim yapmakta
dır ve bunların selahiyetleri nedir? 

b) Şereflikoçhisar Tuz Gölünden elde edilen 
tuzlarda cıva olduğu iddia edildiğine göre, insan 
sağlığına zararlı olan bu durum için ne gibi tedbirler 
alınmış ve ne düşünülmektedir? 

c) Türkiye'de tuz dağıtımında adaletsizliğin ol
duğu ifade edilmektedir. İzmir hinterlantına tahsis 
edilenlerin % 75'i Çamlaraltı Tuzlasından, % 2'5'i de 
Şereflikoçhisar Tuzlasından verilirken civar vilayet 
ve kazalarına % 25'i Çamlaraltı, % 75'i ise Şerefli
koçhisar işletmelerinden verilmektedir. Bu adaletsiz 
dağıtımın düzeltilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; süreniz 10 
dakikadır. 

MALİYE VE GÜMRJÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
cevapları arz ediyorum. 

Cevap 1. Çamaltı Tuzlasında kara yüklemesi
ni müteahhitler yapmaktadır, deniz yüklemesini Te
kel yapmaktadır. Deniz yüklemesini 1980 yılına kadar 
yine müteahhitler yapmaktaydı. 

Çamaltı Tuzlasında «Mekanizasyon İhalesi» ya
pılmıştır Tahminen 20 ay sonra tamamlanacaktır; 
bu tamamlamadan sonra, Çamaltı Tuzlasından mü
teahhit yüklemesi olmayacak, onu da Tekel yapa
caktır. 

Tuz Gölü civarında üç tuzla vardır; birisi, Yavşan 
Tuzlası, Kaldırım Tuzlası ve üçüncüsü de Kayacık 
Tuzlası. 

Yavşan Tuzlasında, işçilerin kurduğu Kooperati
fe ait iki kepçeyle yükleme yapıldığı gibi, Tekele ait 
iki kepçeyle de yükleme yapılmaktadır. 

Kaldırım Tuzlasında, yine işçilerin kurduğu koo
peratife ait iki adet ve Tekele ait iki adet kepçeyle 
yükleme yapılmaktadır. Kayacık Tuzlasında da ay
nıdır. Yükleme ücreti belediyelerce tespit edilmekte, 
bedelleri alıcılar tarafından ödenmektedir, Son dört 
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yıl öncesine kadar bu tuzlalarda yüklemenin tamamı 
müteahhit kepçeleriyle yapılmakta idi, bilahara koo
peratifler ve Tekel tarafından yapılmıştır. 

Bu tuzlalarda da modern yükleme yapılabilmesiy-
le ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 1984 yılı prog
ramında bir miktar ödenek tahsis edilmiştir. Yavşan' 
dan başlamak üzere, diğer tuzlalara da teşmil edile
cektir. 

Şereflikoçhisar Tuz Gölünden elde edilen tuz
larda civa bulunduğu ve bunun insan sağlığını teh
likeye attığı iddiası araştırılmıştır. Başbakanlık Çev
re Müsteşarlığının koordinatörlüğünde, TÜBİTAK' 
in da dahil olduğu bilimsel bir heyet tarafından ya
pılan inceleme sonunda, Tuz Gölündeki civa mikta
rının dünya standartlarına nazaran çok düşük oldu
ğu; yani eser oranda bulunduğu tespit edilmiş, dola
yısıyla insan sağlığına en küçük bir zararı olmadığı 
da tespit olunmuştur. Bu tespit eski Devlet Bakanı 
Sermet Pasinler'in başkanlığında oluşan bir heyetin 
yaptığı tespittir. 

Türkiye'de tuz dağılımı şövledir : 
Çamaltı Tuzlasından, gerçekten yüzde 75 İzmir 

civarına veri'üvor ve diğerleri de Şereflikoçhisar'dan; 
yani Tuz Gölünden alıyor. Bunun nedeni, Türkive 
genelindeki ince tuz üretimiyle ilgili kuruluş kapa
sitesinin büvük ölçüde tzmir ve civarında bulunma
sından kaynaklanıyor. Diğer vilayetlerde dağıtım. 
yüzde 50, yüzde 50 oluyor; yüzde 25 yüzde 75 şek
linde olmuyor. Bundan gayri, kitle taşımacılığından 
yararlanimalk suretivle de SEKA'nm, Perro - Kiımva-
nın ve SümerbankıA tahsislerinin yanında Tekele ait 
tüm sahil ambarlarına da tuz sevkiyatı, yine Çamal
tı Tuzlasından yapılıyor. 

Tuzlanın tevsii ile ilgili yatırım çalışmaları sür
mektedir. Programa göre 1985 yılında bitmiş ola
caktır, tamamlandığında üretim kapasitesi 400-450 
bin tondan 1 milyon tona çıkarılacaktır. O zaman söz 
konusu problemlerin tamamen ortadan kalkması 
mümkün olabilecektir. 

Saygılarımla. (ANAP ve HP sıralarından alkış
lar), 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Turhangil; süreniz beş dakikadır 

efendim. 
İSMET TURHANGİL ((Manisa) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın milletvekilleri; ben, önce 
Sayın Bakanıma teşekkür ederim. 
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; Efendim, ben İde Sayın Bakanım gibi, sırayla 
birden üçe kadar cevapların hepisini izah etmeye 
çalışacağım. 

1. Vasıtalara yükleme görevini üstlenen müteah
hitler, kendilerinin her şeyi yapabileceğini ve hatta 
tuzu verip vermemede karar sahibi olduğunu ifade 
edecek kadar cüretkâr kişilerdir. Bunlar kimdir? Tak
dir sizindir. 

2. Dağıtım adaletsizliği önlenmelidir. Çünkü 
Manisa ve Turgutlu gibi merkezlerin Çamaltı Tuzla
sına uzaklığı 60-70 kilometre ikne, İzmir'in kazaları 
ise, 120-130 kilometredir. Hem niye eşit dağıtım ya
pılmamaktadır; bu da, istihfamlıdır. 

3- Şereflikoçhisar tuzllasından elde edilen tuz
larda, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, civa oranı 
düşüktür, ama dünya standartları rafine tuzlar için
dir. Halbuki bizde tuz fabrikaları rafine tuz fahri-
kalan değildir; vardır ama o da parmak sayısı kadar, 
iki veya üç tanedir. Bunun da nazarı dikkate alınma
sı gerekir. Asıl önemli mesele, bunun Şereflikoçhisar 
Gölünü besleyen iki veya üç tane akarsudan kaynak
landığı İddialar arasındadır. Ya bu durum ıslah edil
meli veya buradan elde edilen tuzlar sanayide kul
lanılmalıdır. önümüzde Aliağa Petrokimya tesisleri 
vardır. İfade edild'ğ'ne göre, bu tesiste 150 bin ton 
tuz kullanılacaktır. Buna 'benzer tesislerde de bu sa
nayi tuzları kullanılabilir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
7. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, TC. Ziraat 

Bankasına devredilen bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi.. (6(83) 

BAŞKAN — Efendim 7 nci sözlü soru önergesi 
İçel Milletvekili Edip özgenç'indir. Yalnız bu soru 
için 7 gün mehil istenmiştir, o yüzden bu soru öner
gesi gelecek birleşimlerde 'görüşülecektir. 

8. — Zonguldak Milletvekili İsa Varddtın, Lib
ya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/84) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili İsa Vardal'ın Libya'da çalışan Türk işçilerinin 
sorumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın İsa Vardal?.. Buradalar. 
Dışişleri Bakam adına önergeye cevap verecek 

Devlet Bakanı Mesut Yılmaz da buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına | 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı I 
arz ederim. I 

Saygılarımla, I 
îsa Vardal I 

Zonguldak Milletvekili 

1. 110.5.1984 günlü Milliyet Gazetesinde yayın
lanan «Libya'da Türk işçilerinin üzerine ateş açıldı» I 
başlıklı yazıda; 30 Nisan tarihinde Libya güvenlik I 
kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Ibir Türk 
işçisinden başka, 9 kişinin de yaralandığı, bildirilmiş- I 
tir. Bu haber doğru mudur? I 

2. Doğru ise bu konuda Dışişleri olarak ne ya- I 
pılımıştır? I 

3. TBFA isimli Şirketin ımenşei nedir? Türk I 
menşeli bir şirket ise; ücretlerin ödenmemesinden I 
kaynaklanan anlaşmazlık karşısında işçilerle Libya I 
güvenlik kuvvetlerini karşı karşıya getiren bu şirket I 
hakkında bir işlem yapılmış mıdır? j 

4. Libya'da çalışan Türk işçilerine ücretlerinin I 
zamanında ödenmediği ve işçilerin zor durumlara I 
düştüğü bilinmektedir. Hükümet olarak bu konuda I 
ne yapılmaktadır? I 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. I 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri- I 

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 Nisan I 
1984 günü TEFA İnşaat Şirketinin Trablus'taki I 
Ebu Silim Şantiyesinde meydana gelen ve maalesef I 
bir vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan olay hak- I 
kında bilgi arz etmek ve ayrıca Sayın Vardal'ın bu I 
konudaki sözlü soru önergesinde mezkûr diğer hu- I 
susları cevaplandırmak istiyorum. I 

TEFA İnşaat Şirketi, Saraçoğlu Holding kuru- I 
kışlarına dahil bir şirketttir. iBu şirketin Trablus ya- I 
kınmdaki Ebu Silim Şantiyesinde çalışan 165 vatan- I 
daşımız, ücretlerini alamadıklan gerekçesiyle üç ay I 
önce direniş ve grev eylemine başlamışlardır. Grevde I 
geçen süre için ücret ödenip ödenmeyeceği hususun- I 
da işveren ve işçiler anlaşmaya varamamışlar ve işçi I 
vatandaşlarımız bu süre içinde ücret ödenmesini sağ- I 
lamak için Libya'da mahkemeye başvurmuşlar ve I 
ayrıca şirketin şantiyedeki makine, araç ve malzeme- I 
lerine el koymuşlardır. Trablus Büyükelçiliğimizden I 
alınan bilgiye göre* olay şu şekilde cereyan etmiştir: I 

TEFA ŞtRKETt, işçiler tarafından el konulan I 
makinelerin serbest bırakılması ve grevin kaldırılma- I 
sı için Libya güvenlik makamlarına başvurmuştur; | 
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ancak ilgililer, işçileri iknaya muvaffak olamamış
lardır. Bu arada şirket, işçilerin kanunî ücretlerini 
ödemeye hazır olduğunu Libya makamlarına bildir
miş ve ücretlerin işçiler tarafından kabul edilmesi için 
bu makamların tavassutunu istemiştir. Ancak işçi
ler, grevde geçen süreye ait ücretin de ödenmesini 
istediklerini, bu yolda açtıkları dava sonuçlanıncaya 
kadar ödeme kabul etmeyeceklerini ve şantiyedeki 
makine, araç ve malzemeyi ellerinde tutmaya devam 
edeceklerini bildirmişlerdir. Polisin araçları almaya 
teşebbüs etmesi üzerine, .şantiyedeki barakalarda ka
lan 165 işçi vatandaşımız ile emniyet mensupları ara
sında çatışma meydana gelmiş ve polis önce havaya, 
sonra yere ateş etmiştir. Ateş sırasında seken mer
milerden 9 vatandaşımız kol ve ayaklarından hafif 
şekilde yaralanmış ve maalesef Ebubekir Ay yıldız 
adlı vatandaşımız ise aldığı yaralar sonucu vefat et
miştir. Bu arada birkaç Libyalı polis de muhtelif yer
lerinden yaralanmışlardır. Bilahara şantiyedeki bütün 
işçi vatandaşlarımız güvenlik kuvvetleri tarafından 
sınır dışı edilmek üzere şantiyeden alınarak nezaret
haneye getirilmişlerdir. 

Trablus Büyükelçiliğimiz bu müessif olayın öğ
renilmesi üzerine derhal Libya makamları nezdinde 
en enerjik bir şekilde girişimde bulunmuş ve neza
rethaneye alınan 165 işçi vatandaşımızın tahliye edi
lerek Büyükelçilik görevlilerinin nezaretinde 3 Ma
yıs 1984 tarihinde tekrar şantiyedeki barakalarına 
dönmelerini sağlamıştır. Ayrıca Büyükelçimiz olayın 
tahkikatıyla görevlendirilen Trablus Hükümeti Adlî 
Sekreteri ve diğer yetkililerden kurulu heyetin top
lantısına katılmış ve polis tarafından ne şekilde olur
sa olsun vatandaşlarımız üzerine ateş açılmasının 
Hükümetimiz tarafından asla tecviz edilemeyeceği
ni ifade etmiş, bundan sonra işçi - işveren uyuşmaz
lıklarına müdahale olurken, polisin hiçbir şekil
de silah kullanmamasının kesinlikle talimat haline ge
tirilmesini istemiştir. Büyükelçimiz ayrıca, gerek ne
zarethanede gerek tahliyelerini müteakip şantiyede 
işçi vatandaşlarımız ile ayrı ayrı görüşmüş ve kendi
lerine birikmiş istihkaklarının karşılanması ve iste
yenlerin Türkiye'ye dönüş muamelelerinin tekem
mülüne değin sükûneti muhafaza etmelerini ve tah
riklere kapılmamalarını tavsiye etmiştir. Zira olaya 
ufak bir elebaşı grubun yaptığı tahrik ve kışkırtma
ların sebep olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. Büyük
elçimiz halen TEFA Şirketi yetkilileriyle teması sür
dürmek suretiyle, vatandaşlarımızın birikmiş kanunî 
istihkaklarının ivedilikle ödenmesine çalışmaktadır. 
Keza kendi rızasıyla bu arada Türkiye'ye dönecek 
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İşçilerimizin haklarının kaybolmayacağı hususunda 
da ilgililerden teminat alınmıştır. 

Ebu Silim Şantiyesindeki müessif olayla ilgili 
açıklamamı burada bitiriyorum. Bu vesileyle aşağı
daki hususlarda da Yüce Meclise bilgi vermek isti
yorum. 

Hükümetimiz Libya'da çalışan işçilerimizden, ka
nunî istihkaklarını zamanında alamayanların duru
muyla yakından ilgilenmektedir. Yurt Dışı Müteah
hitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu yabancı ülkelerde 
müteahhitlik hizmeti yapan Türk - şirketlerinin ça
lışmalarını, işçi - işveren ilişkilerini takip amacıyla 
alınacak önlemler üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca ge
çen hafta Trablus'ta sona eren Türkiye - Libya Kar
ma Ekonomik (Komisyonu toplantısında ve Sayın 
Başbakanımızın Libya liderleriyle bizzat yaptığı görüş
melerde, Libya'daki Türk şirketlerinin, Libya Hü
kümeti nezdinde birikmiş olan istihkaklarının hemen 
ödenmesi'konusu ele alınmış ve bu husus sağlanmış
tır. 

Nitekim, Libya'daki Türk şirketlerinin 1983 yılı
na ait istihkakları Libya Hükümeti tarafından tama
men ödenmiş olup, 1984 yılına ait olanların hemen 
ödenmesi hususunda Sayın Kaddafi ilgili Libya ma
kamlarına bizzat talimat vermiştir. Bu sayede istih
kakların ödenmemesinden dolayı işçilere verileme
yen ücretlerin en kısa zamanda kendilerine ödenme
si imkânı sağlanmış (bulunduğundan, ücretler yüzün
den çıkan işçi - işveren anlaşmazlıklarının da bundan 
böyle tekerrür etmeyeceğini ümit etmekteyiz. 

(Diğer yandan, yukarıda değindiğim Türkiye -Lib
ya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında iki 
dost ülke, Türk müteahhitlik firmalarının ve tabia
tıyla bu arada işçilerimizin sorunlarının süratle halli 
ve alınacak tedbirlerin karşılıklı olarak kararlaştırıl
ması hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla 
Türkiye ve Libya Hükümetlerinin Bakanlar düzeyin
de temsil edilecekleri bir ortak teknik komite kurul
muştur. Bu komite Türk şirketlerinin daha iyi ça
lışmaları ve başarılı olmaları için önerilerde bulun
maya ve gerekli tedbirleri almaya yetkili kılınmıştır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın tsa Vardal; buyurunuz efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Dışişleri Bakanına yönelt
tiğim sorulara Sayın Devlet Bakanımız Mesut Yıl-
maz'ın vermiş olduğu cevaba teşekkür ediyorum. An-
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cak, bana gelen bilgilerin bir kısmı verilen cevaplar 
içerisinde bulunmadığı için, o konuda da açıklama 
yapma ihtiyacını duydum. 

Başlangıçta basına ve komuoyuna işçi ücretlerinin 
şirketler tarafından zamanında ödenmediğinden do
layı orada işçilerin birtakım direnişe geçtiği şeklinde 
kamuoyuna bilgiler gelmekte; ancak bana gelen bil
giler, bu işçiler arasına Türkiye'den kaçmış olan ba
zı anarşik grupların sızmış olduğu ve işçileri bu şe
kilde direnişe onların sevk etmiş oMukları şeklinde
dir. Bu konunun Sayın Hükümet tarafından ince
lenmesinde yarar olduğu görüşündeyim. 

İkincisi; halen Libya'da 3 OOO'e yakın işçi vatan
daşımız vardır. Bu işçi vatandaşlarımız Türkiye'den 
Libya'ya giderken birtakım naylon şirketler kanalı 
ile gitmişlerdir. Bu şirketler bu işçileri Libya'ya gö
türdükleri zaman ellerinden pasaportlarını almışlar, 
kendilerini belli bir şirkette çalıştırmaya başlamışlar 
ve bu şirkette bu işçilerimiz karın toklusuna çalıştı
rılmaktadır. Ellerinde pasaportları olmadığı için baş
ka tarafa gidememekte ve orada çalışmaya mahkûm 
edilmektedir. O şirkette işçilerin işi bittiği zaman, 
bu kişiler o işçileri başka bir şirkete satmak suretiy
le onların sırtından para kazanmaktadırlar, öyle tah
min ediyorum ki, Sayın Başbakanımızın son Libya 
seyahatinde bu konu da orada 'dile getirilmiş; ancak 
bunun arkasının bırakılmaması, orada esir durumda 
bulunan bu işçi vatandaşlarımızın, orada pasaportla
rının temin edilerek kendilerine verilip, güvenilir şir
ketlerde çalıştırılmasının, mümkün olduğu takdirde 
orada çalıştırılmasının, aksi takdirde Türkiye'ye ge
tirilmelerinin temini yararlı olur. 

Bir de, Libya Hükümetinin, Libya'da faaliyet gös
teren inşaat şirketleri hakkında almış olduğu bir ka
rar var. Bu kararda, bir inşaat şirketinin makine, araç 
ve gereçlerinin başka bir inşâat şirketine nakledile
rek orada kullanılmasını yasak etmişlerdir. Bu da, 
şirketler arası dayanışmanın önlenmesine neden ol
maktadır. Şirketin işi bittiği halde, araç, gereç ay
larca orada boş durmaktadır, diğer şirketler bundan 
istifade edememektedir. 

Bana gelen bilgilere göre, Libya Hükümetini bu 
kararı vermeye sevk eden neden, biraz evvel de işa
ret ettiğim gibi, bu yolla şirketler içerisine, yani iş
çiler arasına Türkiye'den kaçmış olan aşırı uçların 
sızmalarını önlemeye matuftur. 

TEFA denilen şirket, halen iflas halinde olan bir 
şirkettir. Oradaki olay, biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi, işçi ücretlerinin zamanında ödenmemesini ba-
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hane ederek, bu aşırı güçlerin işçileri kışkırtması ve 
direnişe geçmelerinin temini karşısında Libya Hükü
metinden, eminyet kuvvetlerinden yardım istenilme
si neticesi bu müessif olay olmuştur. Buna rağmen, 
ortada yine ezilen işçidir. Bu işçilerin haklarının ko
runması bizlerin görevidir, öyle tahmin ediyorum ki, 
Hükümet 'bunun üzerine eğilecektir. 

Durumu arz eder, saygılarımı sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Varldal. 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şarctağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — 9 uncu soru, izmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'a ait; kendisi özürlü olduğu için gele
cek birleşime erteleniyor. 

10. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satımın
dan doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin sözlü 
sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın cevabı (6/88) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı
rım'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve 
satımından doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesini işleme alıyoruz. 

Sayın Muhittin Yıldırım?.. Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı?.. Bu

radalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Muhittin Yıldırım 
Edirne Milletvekili 

Çiftçiden, Toprak Mahsulleri Ofisince 31 liradan 
alınan buğday 45 liradan satılmaktadır. Enflasyonun 
büyük ölçüde artması nedeniyle aradaki farkın çiftçi
ye ödenmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldı
rım'ın, şahsıma yönelttiği, «Çiftçiden, Toprak Mah-
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sulleri Ofisince 31 liradan alınan buğday 45 liradan 
satılmaktadır. Enflasyonun büyük ölçüde artması se
bebiyle aradaki farkın çiftçiye ödenmesi düşünülmek
te midir?» şeklindeki sorusuna cevap arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1983 yılı ürünü buğday 
fiyatları Bakanlar Kurulunca 2 Haziran 1983 tarih 
ve 83/6642 sayılı Kararname ile tespit ve ilan olun
muştur. 

Bu kararnameye göre birinci grup ekmeklik buğ
day avans fiyatı 28 TL./Kg. olarak tespit edilmiştir. 
Avans fiyat mahiyetindeki bu fiyat 14 Eylül 1983 
tarihine kadar bu haliyle uygulanagelmiştir. Ancak, 
iç ve dış piyasalarda kaydedilen gelişmeleri göz önün
de bulundurmak suretiyle, 14 Eylül 1983 tarih ve 
83/7163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin alım 
fiyatları 3 TL./Kg. ilavesiyle, birinci grup ekmeklik 
buğdaylar için 31 Türk TL./Kg. olarak tespit edilmiş 
ve üretici lehine meydana gelen bu fark buğday satı
cılarına ödenmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi satış fiyatları da bu ta
rihten itibaren, alım fiyatları gibi 31 TL./Kg. olarak 
uygulanmıştır. Bu uygulama 29 Mart 1984 tarihine 
kadar devam etmiştir. Bu arada buğday fiyatlarında
ki istikran sağlamak ve memleket ihtiyacını karşıla
mak gayesiyle bir miktar buğday ithal etmek mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. Ortalama olarak 55 - 56 Türk 
Lirasına mal olan ithal buğdayları ile birinci grup 
ekmeklik buğdayların kilogramının 45 liradan satıl
masına karar verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından 29 Mart 1984 tarihine kadar mubayaa edi
len buğdayların çoğunluğu tüketilmiş bulunduğundan 
- sorunun cevabının özünü de esasen bu husus teş
kil etmektedir. - Ofisin satış fiyatı da iç ve dış piyasa 
fiyatları göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. 
Malumları olduğu üzere, 1984 - 1985 dönemi hubu
bat ürünü destekleme alımı ve satımı Bakanlar Ku
rulunun 28 Mart 1984 tarihli kararıyla belirlenmiş 
bulunmaktadır. Bu kararnameye göre Ofis avans 
alım fiyatları 1 Mayıs 1984'ten, satış fiyatları ise 29 . 
Mart 1984'ten geçerli olmak üzere, soru önergesine 
konu birinci grup ekmeklik buğday kilogramı 45 lira 
olarak tespit edilmiştir. 

Yine aynı kararnameye göre, buğday satış fiyat
larının avans alım fiyatlarıyla aynı tutulmuş olmâsı-

^nı hatırlatmayı faydalı bulurum. 1984 ürünü buğday 
için kesin alım fiyatları ve buna bağlı olarak satış fi-

— 156 — 



T. B. M, M. B : 73 31 , 5 ., 1984 O : 1 

yatları iç ve dış piyasalarda kaydedilecek gelişmelere 
göre 1984 yılı içinde yeniden tespit ve ilan olunacak
tır. Bu tarihe kadar Toprak Mahsulleri Ofisince satış 
fiyatları, alım fiyatlarında herhangi bir ilave yapıl
maksızın uygulanacaktır. 

Bu bilgileri yüce heyetinize arz eder, saygılaı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Muhittin Yıldırım, söz istiyor musunuz 

efendim? 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Evet efen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Efendim, 

Sayın Tarım Orman ve Köy işleri Bakanına, so
rumu cevaplandırdığı için teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 ilâ 10 Ma
yıs 1984 tarihleri arasında seçim bölgem olan Edirne' 
yi ziyaretim esnasında çiftçilerimizin şikâyet ve dert
lerini dinledim. Pahalılığın çok büyük boyutlara ulaş
masından, halkımızın büyük bir bölümünün sıkıntı 
ve perişanlık içerisinde olduklarını gördüm. Hükü
metçe daha önce çiftçilerimize verilmekte olan güç
lendirme kredilerinin kaldırılmasıyla Türkiye ekono
misinde büyük tahribatlar yapıldığını belirtmek iste
rim. Eğer çiftçilerimize bu krediler verilmiş olsaydı, 
bunlar kendi işlerinde bu parayı kullanacaklardı, do
layısıyla üretimde artış olacaktı ve ekonomimize de 
katkıda bulunacaklardı ve Türk ekonomisi kazançlı 
çıkacaktı. Güçlendirme kredisinin verilmemesiyle bir
çok çiftçilerimiz ekimi yapamaz, para bulamaz duru
ma düşmüşlerdir. Enflasyonu kontrol altına alama
yan Hükümet, Toprak Mahsulleri Ofisince 1983 yılı 
hasat döneminde 28,3 TL.'na alınan birinci ekmeklik 
buğdayın bugün Toprak Mahsulleri Ofisince un fab
rikasına 45 TL.'ndan satıldığını biliyoruz. 45 TL.'ndan 
Toprak Mahsulleri Ofisinde satılan buğdaylardan 
elde edilen fiyat farkını çiftçilerimize bu pahalılık 
karşısında mağduriyetlerini biraz olsun gidermek için 
5 ila 10 TL. arasında Toprak Mahsulleri Ofisince 
farkın verilmesi gerekmektedir diyorum ve bütün 
milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İmar 
Affı Kanununa göre kurulan yeminli bürolara iliş
kin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in cevabı (6/89) 
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BAŞKAN — Onbirinci soru, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, imar Affı Kanununa göre kurulan 
yeminli bürolara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesidir. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Baka

nınca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
dilerim. 

Reşit Ülker 
istanbul Milletvekili 

1. İmar Affı Yasasına göre şimdiye dek kaç ye
minli büro kurulmuştur? 

2. Yönetmeliğe göre bunlara ödenecek ücret 
5 000 liradan az olmamak üzere yapı sahipleriyle ya
pılacak pazarlıkla tespit edilecektir. 

Yeminli büroların özellikle gecekondularda yaşa
yanlardan en az 30 000 lira istedikleri, binanın m2'si 
ve kat sayısına göre bunun 60 - 70 bin liraya çıktığı, 
hatta 125 000 lira isteyenler olduğu ileri sürülmekte
dir. Bazılarının «.Bizi Devlet gönderdi, bu semtte sa
dece işinizi biz yaparız, bizim firma dışında kimse 
yapamaz» dedikleri, 

Bazılarının, beyaz gömlekli adamlarla kapı kapı 
para topladıkları, 

Bazılarının taşıttan megafonla yurttaşlara seslen
dikleri, 

Bir bölümünün ise, beyaz gömlekli pazubentli 
adamlarla ve ölçü aletleriyle geldikleri ve ölçmeye 
giriştikleri, bu arada halka «Hükümet bizi gönderdi, 
sıraya girin, onar bin lira vereceksiniz dedikleri» ileri 
sürülmektedir. Bunlar doğru mudur? 

3. Türkiye'de kaçak yapı sayısının 2,5 ila 3 mil
yon olduğu imar Affı Yasasının gerekçesinde belir
tilmiştir. Büroların ortalama 30 000 lira alacakları 
kabul edilirse bu yoldan halk en azından 90 milyar 
lira ödemek zorunda kalmayacak mıdır? 

4. Oysa Toplu Konut Fonunda bugüne dek 5 
milyar lira kadar toplandığı doğru mudur? 

5. Bu yolla halk her şeyde özel sektör hevesi uğ
runa somurtulmuş olmayacak mıdır? 

6. Büroların belediyelerin yapacağı çalışmaları 
önemli ölçüde engellediği yetkililerce ifade edilmekte
dir. Gene basında çıkan yazılardan yapılacak işlerin 
güvenceli olmayacağı anlaşılmaktadır. Belediye baş
kanları, gazeteler durmadan halkı uyarmak ihtiyacını 
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duymaktadırlar. Bazı yetkililer ise bu büroların zo
runlu olmaktan çıkarılmasını istemektedirler. Olayın 
«Bankerlik 01ayı»na benzeyebileceğini ileri sürenler 
de vardır. Bu koşullar altında esasen bir kamu hiz
meti olan bu işlerin belediyelerce yapılmasını sağla
mayı düşünmekte misiniz? 

BAŞKAN — Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın 
Safa Giray; buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Sayın istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker Beye, imar Affı Kanunu hakkında burada açık
lama yapmama imkân veren bu sorusundan dolayı 
teşekkür ederim. 

imar Affı Kanununa göre, şimdiye kadar, 24 Ma
yıs tarihi itibariyle yurt çapında verilmiş olan yemin
li özel teknik büro karnesi adedi 2 774 tanedir. Bunun 
takriben 1 100 tanesi, istanbul, Ankara ve İzmir il-
lerimizdedir. Yönetmeliğe göre, bunlara ödenecek 
ücret 5 000 liradan az olmamak üzere, yapı sahiple
riyle yapılacak pazarlıkla tespit edilecektir. Yeminli 
büroların, özellikle gecekondularda yaşayan vatan
daşlardan en az 30 bin lira istedikleri, metrekare ba
şına yahut metrekare büyüdükçe, kat sayısı arttıkça 
60-70-125 bin liraya çıktığı gibi, bilhassa gazete
lerde yer alan çok çeşitli haberler vardır. 

Bunların içinde, gene sayın milletvekilinin söyle
diği gibi, kendisine iş yaptırılmasını sağlamak için çe
şitli reklam usulleri kullananlar da bulunabilir. 

Esas itibariyle, yeminli özel teknik büro fikri, 
bu kanunla ilk defa getirilmiş ve serbest rekabetle 
vatandaşa ucuz bir hizmet yapılması öngörülmüş ve 
yüce heyetiniz bu kanunu aşağı yukarı ittifakla ka
bul etmiştir. 

Kanunun tatbikatında, bildiğiniz gibi, üç tane yö
netmelik mevzubahistir. Bunlardan bir tanesi, Ye
minli özel Teknik Büro Yönetmeliği; bir tanesi, Fon 
Yönetmeliği; diğeri de, Uygulama Yönetmeliğidir. 
Uygulama Yönetmeliği, Mayıs ayının birinci hafta
sından sonra çıkmıştır ve kanun henüz yönetmelikle-
riyle tam manasıyla anlaşılmadan bu konuda basın
da bir sürü spekülasyonlar yer almıştır. 

Bizim kendi tespitlerimiz şöyledir ki, vilayetlerde 
defaatla bütün valiliklere genelgeyle konu aktarılmış, 
bilgiler istenmiş, yeminli özel teknik büroların davra
nışları takip ettirilmiş ve şu gibi hususlar tespit edil
miştir : Birtakım yeminli özel teknik bürolar, bilhas
sa gecekondu bölgelerinde ve fakir vatandaşların bu
lunduğu yerlerde, 5 000 liradan da ucuza bu hizmeti 

yapmaktadır, istanbul'un büyük gecekondu bölgele
rinde 7 500 lira, 12 500 lira gibi fiyatlar tespit edil
miştir. Bazı yerlerde 30 000 lira istendiği de görül
müştür. 

Bir basın mensubunun bana gelip, «Bir yer için, 
yeminli özel teknik büro 375 000 lira istedi; ne diyor
sunuz?» sorusuna, ben, «Ne büyüklükte bir yermiş?» 
dedim; «40 daireli apartmanmış» cevabını verdi. Ya
ni tanesi 10 bin liradan aşağıdır daire başına. 

Şimdi, rivayetler muhteliftir; bizde yapılan tespit
lerde fahiş bir rakam bulunmamıştır şu ana kadar. 
Bütün vilayetlerden bilgi almaktayız, devamlı temas
tayız ve olayı takip etmekteyiz. Ben bugüne kadar, 
şahsen istanbul'da dört defa, Ankara'da iki defa, iz
mir'de bir defa geniş toplantı yaptım; hem yeminli 
özel teknik bürolarla, hem gerek vilayetin ilgili mü
dürleri ve memurlarıyla, hem de belediyenin ilgili mü-_ 
dür memurlarıyla. Basında yer alan bu çeşit iddiala
rın doğru olmadığı kanaatindeyim, bizde bu şekilde 
bilgi yoktur. 

Rekabet için, reklam için çeşitli faaliyetler yapıl
maktadır. Bu da, «yeminli özel teknik büro» fikrinin 
içinde mündemiçtir. Birisi «Devlet beni memur etti» 
diyor, öbürü de geliyor arkasından o da «Beni me
mur etti» diyor. 

Türkiye'de kaçak yapı sayısı 2,5 - 3 milyon mer
tebesindedir. Tabiatıyla, eğer 30 bin liradan alırsanız, 
90 milyar lira gibi bir rakam çıkar. Aslında, elimiz
deki müracaat sayısı 1,5 milyonun altındadır. Üst ta
rafının müracaat etmediği farz ve tahmin edilmekte
dir; 2 milyon da olabilir, 3 milyon da olabilir. Şim
di, 3 milyon olduğunu farz etsek ve ortalama demin 
benim verdiğim rakamları da nazarı itibare alarak 
15 bin lira olduğunu farz etsek, 45 milyar lira gibi bir 
para ödenmesi mevzubahistir. Doğrudur; fakat, bu 
bir hizmet karşılığı ücrettir, bunu belediyeye yaptır
sanız maliyeti daha büyüktür ve yine bu millet ödeye
cektir. Kamu hizmeti yapılınca, bedeli ödenmiyor di
ye bir şey yoktur, aksine daha pahalı olarak öden
mektedir. Onun için, sömürme diye bir şey mevzu
bahis değildir. Buna mukabil sorunun 4 üncü madde
sinde. «Toplu Konut Fonunda bugüne dek 5 milyar 
lira kadar toplandığı doğru mudur?» diye bir soru 
var. Bu sorunun, soru önergesinin ana konusu ile 
ne ilgisi var, hiç anlayamadım; fakat Toplu Konut 
Fonunda ne kadar para toplandığı gayet tabiî Bavın-
dırlık ve İskân Bakanlığının bilgisi tahtında değildir, 
bu para Merkez Bankasında toplanmaktadır; fakat 
ilk 15 gün içerisinde Toplu Konut Fonunda 5 mil-
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yar lira toplanmıştı, 'bugün muhakkak ki ikinci bir 5 
milyar liranın daha toplanmış olması lazım. İlk top
lanan 5 milyar, bildiğiniz gi'bi, bundan aşağı yukarı 
10 - 12 gün evvel dağıtılmasına karar verilerek, Em
lak Kredi Bankasından, kendilerine kredi açılmış olan 
kooperatiflere dağıtılmıştır. Bugün herhalde ikinci 
bir 5 milyar, belki de daha fazlası toplanmış bulun
maktadır. Bu bilgiler Bakanlığımda olmadığından, ben 
cevaplandırmak durumunda değilim; ama tahminim 
öyledir. 

5 inci sorudaki «Halk, her şeyde özel sektör he
vesi uğruna somurtulmuş olmayacak mıdır?» ifadesi
ni, yukarıdaki açıklamamla cevaplandırdım zannedi
yorum. Esasında «Yeminli özel Teknik Büro» Yüce 
Meclisin ka'bul ettiği bir müessesedir ve özel sektör he
vesi değil, aksine, demin verdiğim rakamda görüldüğü 
üzere 1,5 milyon vatandaşın yaptıracağı işi, bu gibi ev
lerin toplu halde bulunduğu birkaç tane belediyede 
yapmak yerine 2 774 tane büroda yapmanın bu işe 
getireceği hızın ne kadar mukayese kabul etmeyece
ği aşikârdır. Zaten, bu müessese bu amaçla getiril
miştir. Sömürülme diye de bir şey yoktur; çünkü bu
nun 'bir maliyeti vardır, kim yaparsa yapsın ve bu 
maliyeti de milletten başka kimse zaten ödememek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Altıncı sorudaki «Bü
roların 'belediyelerin yapacağı çalışmaları önemli öl
çüde engellediği» ifadesi de doğru değildir. Çünkü bu
nun tersini müşahade ettik; eski alışkanlıkla beledi
yeler «Yeminli Özel Teknik Büro» faaliyetini. yadır
gamaktan dolayı büroların faaliyetini engellemişler
dir. Bu konu üzerinde sürekli seminer çalışması tar
zında çalışmalarımız vardır ve hiçbir engelleme ol
madan bu işi yürütmenin gayreti içerisindeyiz. 

Gazeteler devamlı olarak halkı uyarmak ihtiyacı
nı duyuyorlar; kendi bilecekleri şeydir. Biz de yetki
lilerle ve özel bürolarla seminer tarzında çalışmak
tayız. 

Bankerlik olayı iddiasını bir gazeteci de sordu; ben, 
«Gülünçtür» dedim; o kanaatteyim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Saym Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü

ce Milletin sayın vekilleri; Sayın Bakana verdikleri 
bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. 

Ancak, bu bilgilerin birçoklarına, bilhassa bu 
açıklama kısımlarına katılmak imkânını bulamıyorum. 
Evvela şunu ifade edeyim ki; bu yasa, bana göre ikin
ci imar affı yasası; birincisini Konsey çıkarmıştı, on
dan çok kısa bir süre sonra bir seçim sırasında ikinci 
İmar Affı Yasası; iki tane yasa var. Bu ikinci İmar 
Affı Yasası seçim sırasında, seçim havasında ve se
çimle de büyük ölçüde ilgili çıktığı için, aceleye gel
diği kanısındayım. Benim şahsi kanım. 

Şimdi kısa zamanda, hizim o zaman bu özel ye
minli bürolar hakkında söylediğimiz hakikatler oldu
ğu gibi ortaya çıkmıştır. Sayın Bakan «Tespit ede
medik» diyorlar ama, her adımda söyleniyor; yani 
şu Meclisin koridorunda çıkıp da 40 adım yürüdü
ğünüz zaman, gecekonduda yaşayan müstahdemler 
var burada, onlara da sorsanız, size birçok bunlara 
ait misalleri anlatacaklardır, öyleleri var ki, gitmişler, 
ölçmeye başlamışlar ve sıraya koymuşlar, paraları 
almışlar, vatandaş sonra anlamış bu işin bir karışık ta
rafı var, paralarını istedikleri zaman, (bono imzalat
mışlar, paramız yok demişler, kocamız yok, eşimiz 
vok, dayımız yok, neyse) bono imzalatmışlar, bono
ları geri almak için ayrıca üçer bin lira istemişler. 
«Bonodan vazgeçeriz, geri veririz ama, üç bin lira 
verin» demişler. Bu yaygın, bunu çıkıp da dışarıya 
sorduğunuz zaman, göreceksiniz. (ANAP sıralarından 
«Size iş çıkar» sesleri) 

Bize iş çıkmasını istemiyoruz, milletin işinin yü
rümesini istiyoruz ve muhalefet olarak da 'burada sizi 
küçük düşürmek için söylemiyoruz bunları, Bunları 
getiriyoruz, siz bunların içinden faydalılarını alın, 
faydasızlarını atın. Bu bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bunun yanında «Kim
senin şikâyeti yok» deniyor. Yeni seçilen belediye 
başkanlarının şikâyetleri var. Yeni seçilen belediye 
başkanlarının içinde eskiden de bu türlü işlerin için
de çalışmışları var. Mesela, Şişli'de ANAP'ın bir be
lediye başkanı var, kıymetli bir arkadaştır, teknik 
elemandır, mühendistir, bu işleri yıllardır yapar; onun 
gazetelerde demeçleri çıktı, «Engelliyor bu işleri» dedi. 
Doğru söyler. Size yardımcıdır, ona da darılmayın; 
ona 'böyle söylediğinden dolayı darılmayın. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Güveni
yoruz, güveniyoruz, darılmayız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, darılmayın, 
güvenin; doğru. 
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Şimdi, onun yanında, diğer belediye başkanları
nın da; «Sizi uyarıyoruz, dikkat edin, bunlar sizi kan
dırabilir» diye beyanları var. Benim vaktim 5 dakika 
olduğu için bunları burada izah etmeme ve ayrıntıya 
girmeme imkân yok; ama, Sayın Bakana bunları tak
dim ederim. Resmen beyanları var. Demek ki. bir sı
kıntı var, bunu örtmeye kalkmak kesin olarak yan
lıştır. 

Şimdi, bir şeyi belirtmek istiyorum : Niçin fonu 
sordum? Doğrudur, Sayın Bakan haklı söylediler, bu 
Bakanlıkla ilgili değil. Sayın bakanların gazetelerdeki 
demeçlerini okuyoruz; koskoca fonda 5 milyar lira, 
toplanmış veya diğer bir bakanın beyanıyla 10 milyar 
toplanmış. Buradan ortalama 30 bin lira alındığı tak
dirde (ki, bunun içinde 1120 bin lira isteyenleri var, 
daha fazla isteyenleri var) ortaya 90 milyar liralık 
bir meblağ çıkıyor. Bu, Devletin elinde olsa, beledi
yelerin elinde olsa ve Devletin kontrolünde yapılsa ne 
olur; onu anlatmak istedim. O fona 5 milyar veva 
10 milvar güç toplanabiliyor; burada vatandaşın elin
de, kapısının önünde para alınıyor... Yönetmelik bu
rada, bunun hiçbir teminatı yok. Geliyor, noterin 
huzurunda yemin ediyor, çıkıyor gidiyor... Bu ka
dar. 

Sayın Bakanın bir görüşüne de katılmaya imkân 
yok, «rekabettir» diyorlar. Bir kamu hizmeti bu. 
Doktor rekabet yapamaz, avukat rekabet yapamaz; 
çünkü rekabete konu olan bir iş değil. Yarın bir dep
rem olduğu zaman bir bina yıkılır orada insanlar 
ölür, mahvolur gider. Onun için, bu noktada Sayın 
Bakana katılamıyoruz; bu son bir amme hizmetidir. 
O zaman da, kürsüden ifade ettik, bundan büyük 
mahzurlar çıkacaktır, diye. 

Şimdi, ben teknik bir kimse değilim; ama teknik 
bir konuda söz söyleme yetkisi olanlardan birisinin 
yazdığı bir yazıdan okuyorum. Bakanlar okusun di
ye, savın milletvekilleri okusun diye yazılmış bir 
yazıdan bazı cümleler okuyorum. 

«özel yeminli teknik bürolarla ilgili yönetmelikte 
teknik elemanlara son derece sakıncalı ve tehlikeli 
boyutlara varacak teknik sorumluluklar yükletilmek-
tedir. Teknik elemanlara, bitmiş kaçak bir payının 
teknik sorumluluğu verilmek istenmektedir. Hangi 
teknik eleman 100 - 150 bin kişinin yaşadığı, İmar 
planı olmadan, ruhsatsız yapılaşan 10 - 15 katlı blok
ların bulunduğu bazı semtlerdeki kaçak binaların so
rumluluğunu yüklenebilir? Aşırı kâr hırsıyla yapılan 
bu binaların betonarme ve statik hesaplarıyla, mi

marî projeleri mevcut değildir. Bu nedenlerle kullanı
lan yapı malzemelerinin teknik şartlara uygun ola
rak kullanıldığı da belli olmadığına göre, yeminli tek
nik bürolar bu yapıların teknik sorumluluğunu nasıl 
üstleneceklerdir?» 

Biz de bunları söyledik. Burada şunu diyebilirler, 
ben söyleyeyim; o zaman da ikinci İmar Affı Kanu
nu konuşulurken de söylendi; dendi ki, «Arkada ce
za maddesi var.» Arkadaşlar, vatandaşlar öldükten 

- sonra, felaketler olduktan sonra, ceza vermişsiniz ne 
olur, ceza vermemişsiniz ne olur? Millet Meclisi ola
rak bizim görevimiz, en yüksek merci olarak, olay
ları önlemektir, 

Şimdi şuna geliyorum ; Madem ki 30 bin lira alın
sa (30 bin lira alacaklardır efendim) 50 bin de alan 
var; fakat ben önünüzde haklı olayım diye 30 bin 
rakamını aldım; bu 100 - 150 milyarlık bir iştir. Biz 
diyoruz ki; bu 150 milyarı çıkarıp şuna veya buna 
verin demiyoruz, iktidardasınız, belediyelerin çoğunu 
siz aldınız, sizin elinizde olacak, oralarda devletin gü
veni altında biraz ağır gidecek, ama zaten ağır gi
diyor; seçimden evvel söylendiği gibi mi gidiyor? Ta
puların verilmesi mümkün değil, seçim bitti, o iş geçti 
gitti, 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — O bakımdan, bu

rada bir kanunda yanlışlık olduğu zaman dönmenin 
fazileti vardır. Daha evvelki Konsey idaresi açıkça 
söylemiştir «Biz hangi yasanın nerede aksaklığını gö
rürsek düzeltiriz» diye. Fevkalade doğrudur, hatada 
ısrar etmek yanlıştır. Lütfen düzeltiniz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, size ikinci defa söz 
veremem^ 

12. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — 12 inci soru, Sakarya M'illdtveîkili 
Turgut Sözer'in, yurt dıışınlda çalışan işçileri!miz:in bazı 
sorunlarına ilşkin (Başbakandan sözlü soru önerge-
ısîdfc 

Sayın Tunguit Sözer?.. Buradalar. 
ıSayın Başbakan?.. Yoklar. 
Gelecek birleşime fcallmışjtır efendimi. 

— im — 
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13. —• Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya

net İşleri Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin Dev

let Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

14. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'm, Yapı İşleri 

16 ncı Bölge Müdürlüğüne ilişkin Bayındırlık ve İs

kân Bakanından sözlü soru önergesi (6192) 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabip
leri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 Tarihli ve 
6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Mad
de Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1130, 1133) 
(S. Sayısı : 62) (1)> 

ıHAHKAiN — Gündem'imizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle, Kom'îsyon.la^dan Gelen Diğer İşler» 
ıkıismıına geçiyoruz. 

'23.1.1953 Tarih ve 6023 sayılı Türle Tabipleri Bir
liği Kıanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bux Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 Tarihli ve '6023 
sayılı Tüdc Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Ma'd-
ideîeridin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde 
Eklenmesi Ha'kkırida 24.5.1983 Tarihli ve 65 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamemin Bazı Hükümleri ile 
6023 sayrlı Kanunun Bazı Bükümlerinin Deği'şltiriüme-
sine Dair Kanun Hükmünde Kararnamemin Değiştliri-
ılerök Kabulü Haiklkında 62 sıra sayılı Kanun Tasa
rlısının görüşülmesine baışlıyoruz. 

(Hükümet?.. Burada. 
Komüsyon?.. Duralda. 
Komisyon raporunun olkuouıp okunmamasını oy-

ÜarauTa 'sunacağım : Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler.... Etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir, 

Kanun tasarlısının tümü üzerinde görüşmelere baş-
ilıyoruz. 

(1) 62 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

•BAŞKAN — 13 üncü sözlü soru önergesi sahibi 
Sayın Bahriye Üçoik ve 14 tinoü sözlü sıoru önergesi 
sahibi Sayın Ruşan Işın'ın sorularını cevaplandırmak 
için illgffli sayın balkanlar mühlet istemişlerdir. 13 üncü 
soru için 10 gün mühlet, 14 üncü soru içlin de bir 
halta mühlet istenmiştir; o nedenle istenen mühlet 
'dolduğu tarihten itibaren sorular cevapl'andırılaıcakltır. 

Arz ederim, 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Tümü üzerinlde 'Söz isteyen Var mı efendim? Yoik. 
Tümü üzerindeki .görüşmeler . tamamlanmıştır. 
Maddelere geçinmesini aylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edillmiştlir. 

1 inci maddeyi ıdkütuyorum : 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname iie 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Ek
lenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş

tirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

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

, «Madde 1. — Türkiye sınırları içerisinde meslek 
ve sanatlarını icraya yetkili olupta sanatını serbest ola
rak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek 
suretiyle resmî veya özel görev yapan tabip ve diş 
tabiplerinin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabip ve 
diş tabipleri arasında meslekî deontolojiyi ve dayanış
mayı korumak, tabiplik ve diş tabipliğinin kamu ve 
kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve 
meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak 
amacı ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslekî 
bir kuruluştur.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
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«Madde 3. — Türk Tabipleri Birliği ve Tabip 
Odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler 
dışında hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili ol
mayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, 
siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve 
derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddî 
yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, on
larla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, mil
letvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi 
bir aday veya grubu destekleyemezler. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Madde, «Aday veya grubu» deniyor, gruptan kasıt 
nedir? Yanılmıyorsam, Türk Kamu Hukukunda «si
yasî grup» diye bir tanımlama yok. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Siyasî parti gruplarını ifade ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siyasî parti grubu kastedilerek ifa
de edilmiş efendim. Soru cevaplandırılmıştır. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, bir konunun zapta geçmesi için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
bu maddede, kamu kurumu niteliğinde meslek ku
ruluşu olan Türk Tabipler Birliği için «Siyasetle 
uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve dernek
lerle ortak hareket edemezler» ibaresindeki «Ortak 
hareket edemezler» cümlesine sarahat getirmek için 
kayıtlara ve zapta geçmek üzere söz aldım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anayasanın 135 nci 
maddesinin son fıkrası ve 33 üncü maddesinin 4 ün
cü fıkrasında yer alan «Dernekler, kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları ile ortak hareket ede
mezler» ifadesinde ıbu ortak hareket edememenin, «si

yasî amaçla ortak hareket edemez» anlamına geldiği
nin zabıtlara geçmesini istiyorum. Aksi takdirde, 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi; örneğin 
Kanserle Savaş Derneğiyle ortak hareket edip bir 
panel veya Yeşilayıla ortak hareket edip, içkinin ve
ya biranın zararlarını sergileyen bir toplantı, gösteri 
düzenleyebilirler; yalnız siyasî amaçlı olmamak şar
tıyla. 

Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. 
2098 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 
11 inci bendinde aynı bu maddede olduğu gibi, der
neklerin, siyasî partileri destekleyemeyecekleri, aleyh
lerine ve lehlerine çalışamayacakları, her ne_ suretle 
olursa olsun, siyasî mahiyetteki seçimlerde parti ve
ya adayları destekleyemeyecekleri vesaire şeklinde
ki yasak faaliyetleri saydıktan sonra, «Kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bu amaçla or
tak hareket etmek» demek suretiyle ,ba$ka bir amaç
la, ilmî, hayrî ve meslekî amaçlarla ortak hareket 
edebileceklerini kabul ediyor demektir. Bu neden
le, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
kuruluş amaçlarına paralel amaç taşıyan derneklerle, 
bu ortak amaç dahilinde, siyasî amaçlı olmamak şar
tıyla, ortak hareket edebileceklerdir. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar, 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, söz rica 

ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanının 
açıklaması kanımca yeterli değildir. Bu, bu kanun 
kuvvetindeki kararnamenin düzenlemesinde olduğu 
gibi, bundan önceki kanun kuvvetindeki kararname
lerde de maalesef geçti. Zabıtlara geçsin diye burada 
ifade etmek yeterli değildir. Yarın eline kanunu alan 
Hakkâri ya da Van'daki «bir savcı gelip Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki zabıtları inceleme imkânına 
sahip değildir ve bu nedenle de mutlaka buraya bir 
açıklık getirmek lazımdır. Eğer samimiyetle bunu 
ifade ediyorlarsa, kendilerini tebrik ediyorum, Ko
misyon olarak bu düzeltmeyi yapma imkânına sa
hiptirler, burada ifade ettiklerini lütfen kanun 
maddesine ilave etsinler; aksi takdirde ıbu Kanunun 
uygulamasında ileride büyük komplikasyonlar, bü
yük zorluklar olur. 

Eğer biz gerçekten bugün Türk Tabipler Birli
ğinin Mikrobiyoloji Derneğiyle önemli bir konuda 
bir toplantı yapmasına müsaade etmek istiyorsak - ki 

— 162 — 
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mutlaka yararı vardır - ya da buyurdukları diğer 
derneklerle, (ki Türkiye Kanser Derneği ve buna ben
zer birçok hayır dernekleri vardır) bunlar bilimsel 
ve meslekî düzeyde toplantılar yapacaklardır ve müş
terek yapmalarında da yarar vardır. Zaten, hem bu 
Kanunda hem de Anayasada «Bunlar siyaset yapa
mazlar» diye maddeler vardır. Siyaset yapmamaları 
koşuluyla, meslekî konularda derneklerle ve diğer 
'birliklerle işbirliği yapmalarında mutlaka yarar var
dır. örneğin; Türk Toplumunu sağlık bakımından 
tehdit eden birçok hastalıklar vardır. Bu ise, veteri
ner hekimlerle Türk tabiplerini müşterek ilgilendir
mektedir. Bunlar müşterek bir toplantı yapamayacak
lar mıdır? Yapmaları gerekir; ama iburaya göre ya
pamayacaklardır. Lütfen, Komisyondan rica ediyo
rum, ifade buyurduklarım kanun metnine geçirelim 
ve böylece kanunu mükemmel, herkesin anlayabilece
ği ve ileride Ikomplikasyon çıkmayacak bir şekle 
getirelim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, söz rica ediyorum; bir kişi konuştu. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (Alkışlar) 
Hayrola bayram değil, seyran değil ne oluyoruz? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, müsaade buyurun da arkadaşların alkış
larıma nail olalım;.buna müdahale etmeyin efendim. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, yine sizlere teknik hiz
met yapmak için baza uğraşı veriyoruz. Onun için, 
lütfen konuşmalarımızı ve önergelerimizi bu açıdan 
değerlendirin. Toplantı bittikten sonra, «Haklıydın, 
önergen haklıydı; ama keşke bunu komisyonda söy-
leseydin, keşke önceden söyleseydin» diye bizi lütfen, 
zeytinyağı gibi üste çıkıp da suçlu duruma düşür
meyin. Teknik izahımız... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sadede gelelim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, müsaade ediniz. 

Arkadaşlar, madde diyor ki, «Kendilerine kanun
la verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olma
yan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.» 
Bundan me anlatılmak istendiği biraz anlaşılıyor; 
ama bana göre gayet acayip bir ifade tarzı «Kendi
lerine verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili 
olmayan toplantılar...» Bunu başka türlü ifade etme
leri gerekirdi. Onun liçin arkadaşlarımızın bu mad-
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deyi; acil bir şey değil, geri almalarım ve bizlerin
de iştirakiyle Komisyonda (Ben Komisyon Üyesi de
ğilim) yeniden kaleme almalarını teklif edeceğim. 

Burada «Grubu» tabiri üzerinde yine duracağım. 
Sayın Başkan «Cevaplandırılmıştır» dedi; ama yan
lış bir değerlendirme oldu. Sayın Başkan dedi ki, 
«Meclis gruplarını kastediyor bu.» Arkadaşlar, Mec
lis gruplarını kastediyorsanız, eğer bu madde onu 
kastediyorsa, Mecliste grubu olmayan bütün siyasî 
teşekkülleri destekleyebilir demektir; buradan o an
lam çıkar, Komisyonun sayın üyesi lütfetti, şifahi 
bilgi verdiler bana; «Buradaki gruptan kastımız o < 
değildir, partiler içindeki kliklerdir.» dediler. Bu 
daha tehlikeli; yanlış anlamadımsa. Buradaki grup
tan kasıt, siyasî partiler olması gerekir. 

Bu nedenle, yukarıda bir «Siyasî partiler» deyimi 
geçti diye, burada tekrar «Siyasî partiler» kelimele
rini tekrarlamaktan çekinmeydim. Bunu da iyi 'bir 
şekilde kaleme almak için lütfetsinler, maddeyi geri 
alsınlar, Ya şimdi veyahut da öbür toplantıda re-
dakte edilir, hiç değilse madde hem mantık yönün
den, hem de gramer yönünden, Türkçe sentaksı yö
nünden daha olgun bir şekilde huzurunuza gelir. 

Bu maruzatım tekniktir, Saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bayezit. 
Efendim başka söz isteyen yok. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Komisyon adına. 

BAŞKAN — Sözcü müsünüz? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sözcü
yüm. 

BAŞKAN — özür dilerim, çünkü geçen gün bir 
üye söz aldı; Komisyon sözcüsü, başkan, başkanve-
kilinden gayri söz veremem de, onun için soruyo
rum; özür dilerim. 

Buyurun., 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; buradaki 
«grup» sözcüğü üzerinde özellikle duruldu. Burada
ki «grup» sözcüğü seçime katılan grup anlamına-
dır; yani seçime katılan siyasî kişi, onunla beraber 
katılan grup anlamınadır. Yoksa, (başka bir mana 
ifade etmemektedir; siyasî parti grupları zaten mad
dede daha evvel geçmektedir, siyasî partiler olarak. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Muhterem arkadaşlar, bu maddede, «sendikalar 

ve derneklerle ortak hareket edemezler» den sonra 
orada bir virgül olması lazım, «bunlara maddî yar
dım yapamazlar» orada da bir virgül olması lazım, 
«bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasî ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar. Milletvekili ve mahal
lî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya 
gruba...» derken, buradaki grup, Meclis grubu, parti gru
bu değil, Sayın Sözcünün ifade ettiği gibi, herhangi bir 
seçim kazanmak için kurulmuş olan klik; Ahmet'in, 
Mehmet'in beraberinde. Sadece milletvekili de yok 
burada, dikkat buyurursanız mahallî idarelerin se
çimleri de var. Oralarda bunların olduğuna hepimiz 
şahidiz. Onu açıklamak için konulmuştur. Böyle an
laşılması lazım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çök 
sübjektif. Biz, bu samimiyetle tashih edilsin diyo
ruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen?... Yok.] 

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

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

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

«Özel kurum ve işyeri tabip ve diş tabipleri; ça
lıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin, başka bir yer
de ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu 
tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her 
ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyeri
nin tabipliğini alamazlar.» 

«Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî 
teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabip ve diş ta
biplerine kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu 
hükmün dışındadır.» 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir* 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — Hudutları içinde tabip odalarına ka
yıtlı en az ikiyüz tabip ve diş tabibi bulunan her il
de bir tabip odası kurulur. 

Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda 
tabip ve diş tabibi bulunmayan illerdeki tabip ve diş 
tabiplerinin hangi illerdeki tabip ve diş tabipleri ile 
birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin 
hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabip ve diş 
tabiplerinin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; 
memleketin coğrafî ve ulaşım durumları ile tabip ve 
diş tabiplerinin toplu olarak bulundukları iller göz 
önüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon
seyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırı
lır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum*. 
MADDE 5. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

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

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerin
de aslî ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi 
bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odaları
na üye olabilirler. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bir konuyu Komisyondan öğrenmek istiyo
rum. 5 inci maddede «Bölge» den bahsediyor. 4 üncü 
maddede «Hudut» tan bahsediyor. Bunun benim ka
nımca «Bölge» olarak nitelendirilmesi lazım. Burada 
bir çelişki var. Komisyon bunu izah ederse memnun 
olurum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim, «Bölge tabip odası» demek birkaç ili sınır
lan içerisine alan.tabip odası demektir, «Bölge» den 
kasıt budur. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

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

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

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

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

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

4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak 
yardımlar. 

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

inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden 
alınmaz. 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde İ3. — Genel Kurul yılda bir defa Nisan 
ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Ge
nel Kurul toplantılarına oda üyelerinin katılmaları 
zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katıl
mayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek 
yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır
lar. 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 İnci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

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

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

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birli

ği Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

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

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

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

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

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgili 
haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında di
siplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen 
kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste'yen var mı? 
Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim : 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının ta

sarıdan çıkarılmasını arz ederiz. 

Reşit Ülker Mehmet Turan Bayezit 
tstanbul Kahramanmaraş 

Mahmut Akkılıç Hüseyin Aydemir 
İzmir izmir 

Hayrullah Olca 
izmir 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Ha
yır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinden konuşacak var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için getirdiği 
sınırları bu ölçüler içerisinde tefsir ve uygulamak ge
rektiği kanısındayım. Bunu genişletmeye kalkarsak 
Anayasayı koyan vazıı kanunun ve onu kabul eden 
Türk Milletinin de iradesinin dışına çıkmış oluruz. 

Ne diyor Anayasamız bu 135 inci maddesinin 
5 inci fıkrasında : «Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde Devletin 
idarî ve malî denetimine tabidir» 

Tahmin ediyoruz ki, Komisyon idarî denetim yol
larından biri olarak bunu görmüştür. Çünkü bu mü
lahazayla bu fıkrayı koymamış olsaydı Anayasanın 
diğer maddelerinde bunun mesnedini bulmak mümkün 
değildi. Ama bu bir idarî denetim midir? Siz bir top
lantıya iştirak ettirdiğiniz şahsa bir oy kullanma ve
ya bir müeyyide uygulayabilme, daha doğrusu bir ta
sarruf yapabilme yetkisini tanımamış iseniz ona bir 
idari denetim fonksiyonu ifa ettirmiş olur musunuz? 
Şüphesiz ki, hayır. Niçin konmuştur ve niçin hukukta 
bazı kuruluşlar temsilcileri bazı kuruluşların toplantı
larına oy kullanmadan iştirak ettirilirler? Çünkü o tem

silciler aynı kuruluşun diğer seksiyonlarının temsilcile
ridir. Örneğin, siyasî partilerin parti grup yönetim ku
rullarına, yine Siyasî Partiler Kanunu veya partilerin 
yönetmelikleri gereğince merkez karar ve yönetim ku
rulu üyelerinin katılması gibi; aynı teşekkülün ayrı 
ayrı kuruluşlarının temsilcileri, o teşekküller arasın
daki bu seksiyonların faaliytlerini koordine edebilmek 
ve bir uyum sağlayabilmek için katılırlar. 

Şimdi düşünelim arkadaşlar, bir meslekî kuruluşun; 
Türk Tabipler Birliği gibi, Türkiye'de çok fazla sa
yıda üyesi olabilecek, seçkin üyesi olan bir kurulu
şun, haysiyet divanında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
nın veya yardımcısının, Teftiş Kurulu Başkanının işi 
nedir arkadaşlar? Hükümeti biz bunların içine so
karsak mı kazanırız veya bu arkadaşlar bu toplantı
larda bulundukları zaman ne fonksiyon ifa edecek
ler? Bunlardan bir baskı unsuru olmak mı beklen
mektedir, yoksa zaten bunların alacakları kararların 
hepsi Hükümetin denetimine tabi olacaktır, müzake
releri Hükümetin denetimine tabi olacaktır. Fonksiyo
nu ne olacaktır bu arkadaşların? Bunun için yadır
gadım. 

Eğer yüce heyet kabul ederse, bunun maddeden 
çıkmasının hem Anayasaya uygunluk bakımından, 
hem de idarî denetimin anlamına uygunluk bakımın
dan ve hem de anlam bakımından, maksat bakımın
dan çok zait olan, ihtilât yaratabilecek bir fıkrayı çı
karma imkânını sağlamak bakımından önergemi ver
dim. Takdir sizlerindir. Reddederseniz de teşekkür ede
rim. Fakat lütfen bunu iyi değerlendirmenizi istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, bir kelime buradan söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, size söz veremem. Çün
kü usul öyledir. Katılmadınız, önerge sahiplerinden 
birisine söz verdim. 

Şimdi Önergeyi oylarınıza arz edeceğim : önergeyi 
kabul edenler... Reddedenler... Reddedilmiştir efendim. 

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

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

liği Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin ça
lışma yeri Ankara'dır.» 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 

Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 57. — Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları 
şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı halde Ankara'da 
oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin 
yerine yedeklerinden, oy ve meslek sırası gözetilmek 
üzere, Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler geti
rilir.» 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 602> Sayılı Türk Tabipleri Bir

liği Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 61. — Merkez Konseyince temrilciler se
çim yapılacak Büyük Kongre toplantısına en az bir 
günlük gazetede onbeş gün önce ilan vermek sure
tiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun 
toplantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü 
olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş ol
ması gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve ola
ğanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir, ilanda 
toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk top
lantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır. 

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

Kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alı
nır. 

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

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

«EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahallî 
organları olan odalar üzerinde gözetim, idarî ve malî 
denetim hakkına sahiptir. Birlik ve odaların organla
rının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak 
yapıp yapmadıkları, yönetmelikte belirlenecek esas
lara göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca de
netlenir. 

Bu kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasak
lara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin merkezdeki 
sorumlu organları ile tabip odalarının başkan ve ida
re heyetinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak 
veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları 
yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o 
yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir. 
Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay 
içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç 
bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eski
lerin süresini tamamlarlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanağının bu Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Birlik organlarının 
karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin 
görevli organları tarafından uyulması zorunludur. 
Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın' 
yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteli
ğinde yeni bir kafar veren ya da kanunun zorunlu 
kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine 
getirmeyen Birlik organları hakkında da yukardaki 
fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanun
da yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukardaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine 
neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 
huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belir
tilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin ön
lenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin 
seçimle gelen merkezdeki organları ile odaların baş
kan ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilir. 

— m. — 
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Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde in
celeyerek bü konudaki kesin kararını en geç on gün 
içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde ol
duğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü 
fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu konuda gelen kanun kuv
vetindeki kararnamelerle ilgili olarak ve aynı madde 
ile ilgili olarak üçüncü kez huzurunuza çıkıyorum; 
bağışlayın, ama mecburum. Ben isterdim ki, (bize 
çünkü daha çok yük yüklüyorsunuz) içimizdeki ta
bip arkadaşlarımız çıksınlar, bu madde ile ilgili ko
nuşsunlar; konuşmuyorsunuz, ama biz konuşuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen kanunlar üzerin
de söylediğim gibi ek madde 2 nin 1 inci paragrafın
da ve biraz evvel 9 uncu maddede önerge ile ifade 
ettiğimiz hususlar bu birliklerin elini kolunu bağlı
yor, hem de feci şekilde bağlıyor. Hepimiz biliyo
ruz, hepimiz birlikte yaşadık, kendileriyle bu konuyu 
tartıştığım arkadaşlar bakıyorlar bana. Ama Dev
letin güçlü olduğu sürece bu birlikler artık bundan 
sonra (çünkü Anayasada da yer almıştır) kötü siya
set yapamayacaklardır. Ama sütten ağzımız yandı 
diye yoğurdu üfleyerek yemeye kalkarsak, o zaman 
bu birlikler kuruluş felsefesini kaybederler, fonksi
yonlarını kaybederler. Çünkü,' şimdi tanıdığım için 
kendilerini tenzih ediyorum, Bakanlığın Müsteşarı 
burada, dostumuz, sevdiğimiz bir ahbabımız; kusura 
bakmasınlar, her zaman o makamda olmayacaklar
dır; bir başka müsteşar gelecektir. Müsteşar eğer bu 
birliğin haysiyet divanına katılırsa, o zaman bu bir
lik bakanlığın bir dairesi olur. Bu bir. 

Şimdi bu maddeye geliyorum. Dikkat buyurur
sanız maddede, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahallî organları 
olan odalar üzerinde gözetim, idarî ve malî denetim 
hakkına sahiptir. Birlik ve odaların organlarının gö
revlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yap
madıkları, yönetmelikte belirlenecek esaslara göre 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca denetlenir» 
denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gün geçmiyor ki, gazete
lerde okuyoruz; Avrupa'da ve Amerika'da sağlığa 
zararlı oldukları için yasaklanmış olan ilaçlar Tür
kiye'de hâlâ kullanılmaktadır. Geçen gün yine bura
da arz ettim; birçok ilaçlar gıdalarımızla birlikte alın
maktadır. Arı hastalıklarında kullanılan bir ilaç. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söy
leme; adını söyleme. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Söylüyo
rum; Malatıon ilacı. Bu ilaç bala geçiyor ve baldan 
da bizler tarafından tüketiliyor, alınıyor. Avrupa'da, 
insan sağladığı bakımından çok tehlikeli olması ne
deniyle yasaklanan bu ilaç Türkiye'de 'hâlâ kullanıl
maya devam ediyor ve biz o balları yiyoruz. Fakat 
bu konuda ne Veteriner Hekimleri Birliği ne Türk 
Tabipler Birliği çıkıp, Bakanlığa uyarıda bulunamı
yor. Çünkü, bir kere Sayın Müsteşar haysiyet diva-
nındadır ve bu birlikler Bakanlıkça her yönden de
netlendiği için de o, Bakanlığın bir dairesi haline gel
miş oluyor. 

İçimizdeki tabip arkadaşlarım, beni bağışlasın; 
yarın sizleri odaya biraz şikâyet edeceğim, beni ma
zur görün. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten Anayasanın 135 
inci maddesinde «Bu kuruluşların denetimi kanunla 
düzenlenir» deniyor, ama biz kanunla düzenlemeyi 
bu şekilde yaparsak inanın hata yapmış oluruz. 9 un
cu maddede verdiğimiz önerge kabul edilmediği için 
bu konuda önerge vermedim, ama Komisyonun in-
siyatifine ve insafına, hepinizin insafına terk ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'6023 sayılı Türk Talbipler Birliği Kanununun 65 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 
2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

Başkan 
Mustafa Balcılar ve komisyon üyeleri 

Eskişehir 
Ek Madde 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı, Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahallî organ
ları olan odalar üzerinde idarî ve malî yönden dene
tim ve gözetim hakkına sahiptir. 

168 — 
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Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasak
lara uymayan Türk Tabipleri Birliğinin Reis veya 
-Merkez Konseyi ile mahallî odaların Reis veya idare 
heyetinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine ye
nilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya 
doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer 
Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yer
deki Asliye Hukuk Mahkemesince basit usule göre 
yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç 
ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görev
lerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevleri
ne son verilen organları, bu kanunda yazılı usullere 
göre seçecek Merkez Konseyi için Büyük Kongre 
temsilcileri arasından, oda idare heyeti için umumi 
heyet azaları arasından beş kişiyi de görevlendirir. 
Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay 
içinde sonuçlandırılır ve. görevlendirilen bu üyeler, 
bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen 
organlar gibi görevli ve yetkili olup, aynı şekilde so
rumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni 
organlar eski organların sürelerini tamamlarlar. 

Sağlık ve So.syal Yardım Bakanlığının, bu Kanun 
uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hak
kındaki tasarruflarına Birliğin görevli organları tara
fından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını 
kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya 
eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren 
ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın 
uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kânunda 
yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. 

Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görev
lerine son verilmesine neden olan tasarrufları hüküm
süzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünün,, toplumun 
huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belir
tilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin ön
lenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin 
seçimle gelen Başkan ve Merkez Konseyi ile odaların 
başkan ve idare heyetlerini geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma ka

rarının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde oldu
ğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fık
ra hükümleri uygulanır. 

Gerekçe : 
Mahkemece organların görevine son verildiği tak

dirde görevlerine son verilen organlardan bir kısmı, 
Merkez Heyeti ve İdare Heyeti görevden uzaklaşmış 
ve hiçbir yetkileri kalmamış olacaktır. Yerlerine ye
nilerin seçilebilmesi için Merkez Heyeti delegeleri 
veya oda üyelerinin gazete ilanı ve taahhütlü mek
tupla çağırılması, resmî kuruluşlarla yazışmaları tek 
tek üyelerin veya bir kısmının bir araya gelerek ger
çekleştirmeleri güçlükler doğuracak, seçim gerçekle
şinceye kadar Merkez Heyeti veya Oda İdare Heyeti
nin mensuplarına vereceği hizmetler askıda kalacak, 
dolayısıyla bu nedenle meslek mensupları zarara uğ
rayabilecektir. Hem organ seçimini bir an önce ger
çekleştirmek ve hem de odaların yönetim bakımından 
acze düşmesini engellemek için, maddenin düzenlen
mesindeki boşluğu gidermek üzere madde değiştiril
miştir. . 

Şayet mahkeme, merkezde Birlik Başkanının, oda
larda oda, başkanının görevine son verirse, bu son 
verme dolayısıyla boşalan üyelik yedekleriyle doldu
rulacak ve kendilerine yeni bir başkan seçebilecekler
dir. 

M. TURHAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, önergedeki imzaların hepsini rica edebilir 
miyiz? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. 
Efendim, Komisyon tarafından verilen bir öner

gedir bu, Başkan Mustafa Balcılar, Başkanvekili Bur
han- Kara, Sözcü Mahmut Orhon, Kâtip" Hamdi öz-
soy, Üye Ahmet Şevket Gedik, Üye Nevzat Bıyıklı, 
Üye Nadir Pazarbaşı, Üye Talât Sargın, Üye Meh
met Özalp, Üye Osman Nuri Akyol, Üye Ertuğrul 
Gökgün, Üye Sedat Turan, Üye Rıza öner Çakan. 
Bu isimlerden müteşekkildir efendim. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bu İçtüzük hükümlerine göre mümkün oluyor 
mu? 

BAŞKAN — Ne gibi; anlayamadım efendim so
runuzu? 

NECATİ TUNÇSttPER (Balıkesir) — Şimdi 
usule ilişkin bir talebim var. Komisyon üyesi arka
daşlarımız bir değişiklik önergesi takdim ettiler. Ko
misyon raporunda muhalefet şerhleri var mı? 

- ttt -
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BAŞKAN — Efendim, şimdi burada kâfi miktar
da Komisyon üyesinin ismi var, imzası var. 

Kaç üyelidir bu Komisyon? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKAM MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
21 üyelik Sayın Başkan. 

ISayın Başkan, söz alabilir miyim? 
M. TURAN BAYAZİT (Kahramanmaraş) — 

Ben özellikle imzalan onun için sordum ef eridim; 
aynı şeye gidiyoruz. Bir komisyon üyesinin muhale
fet şerhi vermeden burada onu değiştirecek bir öner
ge verememesi gerekir. İçtüzük bakımından hatalı ol
duğu kanısındayım, tekrar değerlendirilsin efendim. 

Yoksa o zaman değiştirge önergeleri gelir o ko
misyonun bir fonksiyonu kalmaz, İçtüzük bakımın
dan hatalı olur. 

(BAŞKAN — Efendim, önerge bu tarzda olduğu 
takdirde işleme girer, üzerinde müzakere açılabilir. 

Komisyon kendi arasında toplanıp da bu madde 
üzerinde yeni bir görüşme yapıp şu hale getirmişse, 
o zaman maddeyi müzakere edebiliriz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 'Sa
yın 'Başkan, ama o kanıtlanmıyor, sadece önerge ve
rilmiş. Anladığımız anlamda komisyonda tekriri 
müzakere konusu edilmiş değildir. 'Bir önerge hazır
lanmış, komisyon üyeleri arasında herhangi bir mu
halefet şerhi olmadığı halde arkadaşlar maddenin 
fadilini istiyorlar, tçtüzüğe sadık kalalım. 

.ÎSAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA 'BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, önergeyi geri alarak, 'burada oyladık
tan sonra tekrar geri virirsek bu iş zannediyorum 
hallolmuş olur, tçtüzüğe de uymuş oluruz. Olabilir 
mi efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi ilk ön
ce usulü meseleyi halledelim. 

Efendim, şimdi Komisyon olarak bu maddeyi bir 
tekriri müzakere hallinde şu hale getirmişse, bunun 
müzakeresini yapabiliriz. 

İM. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — 
Efendim, tekriri müzakere halinde o hale getirildiği
ni varsayamayız. Niye sayamayız; rapor neşredildik
ten sonra artık komisyondan çıkmıştır. Komisyon 
maddeyi geri a'lıp da tekriri müzakere etseydi, bu
yurduğunuz doğruydu, rapor artık komisyondan çık
mış, nasıl tekriri müzakere edilir? Rapor artık Genel 
Kurulun malıdır. Komisyon maddeyi geri alır, de
ğiştirir. tçtüzüğe aykırı hareket etmeyelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Divan da 
bazı noktalarda, İçtüzükten gelen flu hallerde mese
leyi halledemeyebilir. O zaman, Umumî Heyetin ka
rarıyla meseleyi hallederiz, 

Şimdi bizim üzerinde durduğumuz İçtüzüğün 88 
inci maddesidir 88 inci maddede «Değişiklik öner
geleri» diye bir matlap vardır ve madde 88 şöyle der; 
«Kanunlarda veya İçtüzükte aksine Ihüküm yoksa, 
kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, 
komisyona iadesi, değiştirilmesi veya metne madde 
eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komisyon 
veya hükümet, değişiklik önergeleri verebilir» diyor. 

Ancak, burada benim de üzerinde durduğum 
nokta* mühim olan taraf şudur: Komisyon bunu, 
toplayıp bir karara mı bağlayıp getirmiş, yoksa üç -
beş arkadaş imza ederek mi vermiş? Mesele burada 
düğümleniyor. Eğer, Komisyon üyeleri buna tümüy
le iştirak etmişse, 'daha doğrusu çoğunluk hasıl ol
muşsa, o zaman mesele yok. 

Sayın Balcılar, Komisyon kaç kişiden oluşuyor? 
SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
21 kişilik Komisyon efendim. 

BAŞKAN — Komisyonda kararlar nasıl alını
yor? Salt çoğunlukla alınıyor; salt çoğunluk olması 
için de bunun 11 imzalı olması lazım. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
'Sayın Başkan, milletvekili olarak imzalayamaz mı
yız? Beş tane milletvekili önerge verebilir. 

BAŞKAN — Efendim, beş imza ile verilebilir; ama 
Komisyon veremez. Bunu Komisyona iade ederim, 
beş imza ile milletvekilleri verebilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge mevcut değil, öyleyse maddeyi oylatacaksı
nız. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Maddeyi ve önergeyi geri alıyorum Sayın Başkan, 
salahiyetim var. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, tekabbül etme diye 
bir müessese var. Milletvekilleri bazı meselelerde im
za tekabbülünde bulunurlar. Mesela açık oy talep
lerinde imza sahiplerini yoklamalarda yapılır, sonra 
başka durumlarda bu yapılabilir. 

NECAT TUNÇSJFER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, biz beş milletvekili tekabbül ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir defa Komisyon geri alsın bu
nu efendim. 

- . . W -
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toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk. 
olmadığı takdirde yapılacak ikinci "toplantıya ilişkin 
hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündem
de yer alan diğer konular göz önünde bulundurula
rak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına ka
dar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün do
kuz - onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yer
de birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde 
görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.» 

ISAÖLlK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim maddeyi ve önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Şimdi Komisyon pnerge ile maddeyi geri almış

tır; biz diğer maddelere devam ederiz. 
,M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim Komisyonun ekseriyeti aranır mı burada? 
BAŞKAN — Aranır. 
M. TURAN IBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Geri almak için ekseriyet yok efendim, üç kişi var, 
nerede bu Komisyonun ekseriyeti? 

ISAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
.BAŞKANI (MUSTAFA »BALOLAR (Eskişehir) — 
Buradalar efendim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz, ko
misyon geri alır. Yalnız komisyonun karara varmak 
için karar nisabına sahip olması lazım. 

M. TURAN IBAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Efendim üç arkadaşımız var Komisyon sıralarında. 

BAŞKAN — Efendim burada üç arkadaş olur 
da, Komisyon karara varırken 10 arkadaş, 15 arka
daş olur. , 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Başkan bu kararı nasıl alabilir efendim? 

'BAŞKAN — Alabilir, Başkan alabilir. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
*• Sayin Başkan, söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz aldınız; şimdi 
diğer maddeye geçiyorum. 'Siz o madde üzerinde ça
lışın. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞjKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, maddeyi ve önergeyi Başkanlığa ve
riyoruz. 

BAŞKAN — Efendim madde Komisyonca geri 
alınrriıştır, bu önergeyi işleme koyamam şu anda. 

Şîtridi 3 üneu maddeyi okutuyorum: _ 
«EK MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliğinin 

merkez organları ile tabip odaları organlarının bu 
Kanımda belirtilen-seçimleri gizli oyla yapılır ve se
çimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı 
gözetimi altında gerçekleştirilir.» 

«Şöçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantı
sından en az oribeş gün.önce seçime katılacak üyele
ri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe se
çim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca 

Hâkini, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de ge
tirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamam
lattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen 
liste ile yukardaki belirtilen diğer hususları onaylar. 
Onaylanan liste ile. toplantıya ilişkin diğer hususlar 
Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili 
odanın ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile 
ilan edilir, 

İlan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hâ
kim tarafından incelenir ve en geç. iki gün içinde ke
sin karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Bifligine 
veya Tabip Odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üye
ler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kurulu atar. Ayni şekilde ayrıca üç ye
dek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının 
yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngör
düğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların 
tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif 
işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve oda
larda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve 
Iher seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yü
ze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara 
alınmaz. 

«Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe se
çim kurulundan sağlanir ve sandıkların konacağı yer
ler hâkim tarafından belirlenir.» 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanak
la tespit edilip, seçim sandık kurülü başkan ve üye
leri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği 
seçim »yerinde asılmak suretiyle geçici seçim soriıiç-
ları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tu
tanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklan
mak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edi
lir, 
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Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden, itibaren. iki gün için
de seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tara
fından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hü
kümlere göre kesin .sonuçları ilan eder ve ilgili tabip 
odasına ve Türk Tabipleri Birliğine bildirir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına 
göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimlisinin tabip oda
sı, Türk Tabipleri Birliği veya resmî kuruluşça veri
len bölge ile ispat edilmesinden ve listediki isminin 
karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 
Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mü'hürü bulunan 
ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafın
dan her jseçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazıl
mak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kulla
nılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mü
hürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.» 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan 
az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üze
re seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek 
ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birliğine bildirir, 
Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlem
leri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hüküm
lere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık 
kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da 
belirtilen esaslara göt e ücret ödenir. Bu ücret ve di
ğer seçim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili ta
bip odalarının bütçesinden karşılanır, 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan, ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırilır. 

Seçimlerin düzen içerisinde -ve sağlıklı biçimde 
yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına gö
re bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
SAĞLIK VE (SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim, bir evvelki önergede Komisyonun salt ço
ğunluğu kadar imza vardı, 12 tane imza vardı. İçtü
zükte bir sarahat yok ise, bunu lütfen Genel Kurul
da oylayınız. Salt çoğunluk, tekriri, müzakere yap
ma ve her türlü kararı alabilme imkânına sahiptir; 
önergede 21 kişilik Komisyonun 1''2 tane imzası var 
efendim. 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir nokta
yı ifade edeyim. Şimdi bir defa meseleyi tespit ede
lim. Eğer Komisyonun vermiş olduğu şu önerge ka
bul edilmek isteniyorsa kulağı tersten gösteriyoruz; 
5 tane arkadaş imza eder, buraya verir... 

HAYRETTİN ELMAS İstanbul) — Verdik 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsade edin. 
Bu şimdiye kadar çoktan halledilmiş olurdu. Ko

misyon toplanmadan imza toplamak suretiyle müzake
re yapmış olmaz. Öyle olursa, her zaman herhangi 
bir komisyona havale edilen meselede arkadaşlara, 
«Sen şurasını imza et, sen burasını imza et» şeklinde 
imza ettirilir ve böylelikle de komisyon toplanmış 
olur; asıla böyle bir şey olmaz, komisyon normal top
lanır, müzakere başlar, ondan sonra karar alınır; öy
le, «imza topladım, üzerinde imza var efendim, bu
nu kabul etmek mecburiyetinde olursunuz» denile
mez, Lütfen usule uygun hareket edelim. Siz madde
yi. lütfen bana gönderiniz. Burada arkadaşlarımızın 
beş imzalı önergesi var, ikisini birbirine ilave eder 
bitiririz, eğer mesele iş yapmaksa. 

M. TURAN İBAYEZÎT Kahramanmaraş) — 
Komisyon maddeyi geri aldı Sayın Başkan, üzerin
de konuşmak dahi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Ek madde 4'ü okutuyorum : 
«EK MADDE 4. — Türk Tabipleri Birliği ve 

onun yerel organlarını temsil etmek üzere Uluslara-
arası kongre, konferans gibi toplantılara katılma, Bir
liğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının iznine bağlıdır.» 

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

ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Türk Tabipleri Birliği Kanunu

nun 18 inci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkra hü
kümleri 47' nci maddenin üçüncü fıkrası ile 48 inci 
madde yürürlükten kaldırılmıştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... (Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

«GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve gö
rev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmak
sızın Türk Tabipleri Bidiğinin merkez organları ile 
delegelerin ve tabip odalarının organlarının seçimi 1 
Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde ta
mamlanır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılı
nın Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır 
ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır. Yapılacak 
bu seçimlerde 6023 sayılı Türk Tabipleri 'Birliği Ka
nununun ,24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 6 ncı maddesinin ikin

ci fıkrasında yer alan odaların, tüzelkişilik kazanma
sında Büyük Kongre kararına ilişkin şart aranmaz. 
Merkez Konseyinin onayı yeterli sayılır.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yürürlük maddelerine giremiyoruz. Çün
kü ek 2 nci maddeyi Komisyon geri aldı. Komisyon 
bunu tamamlar, ondan sonra getirilir, tekrar o mad
de müzakere edilir, yürürlük maddeleri de onunla 
birlikte tekrar müzakere edilmiş olur. 

Gündemde görüşülecek başka konu kalmamıştır. 
Sözlü soruları ve 30.5.1984 tarihli Gelen Kâğıtlar
da yayımlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 60 ve 
63 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla gö
rüşmek için 5 Haziran 1984 (Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanım Saati : 18.45 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1974 yılından 1983 yılma kadar yapılan vergi 
incelemelerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Vural Arıkan'ın yazıtı cevabı (7/83) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1, 1974 yılından 1983 (dahil) yılına kadar 
yıllar itibariyle vergi incelemelerinde; 

a) Vergi beyan sayısını, 
b) İncelenen stopaj sayısını, 
c) İncelenen matrab tutarını, 
d) Bulunan yıllık fark tutarını, 
e) Vergiden kaçınma yüzdelerini, 
Gösterecek bir cetvelin gönderilmesi mümkün 

mü? 
Z Bu neticelere göre Bakanlıkça ne gibi önlem 

almayı düşünüyorsunuz? 

T. C, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
.. Gel : özbü : 206-8/35734 

31.5.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Başkanlıklarına verilen ve Başbakanlığın 15.5.1984 
tarihli ve KKTA 18/106-153/03963 sayılı yazısı ile 
Bakanlığımıza intikal ettirilen önergeye verilen ya
zılı cevabımız ekte sunulmuştur. 
" Arz ederim. 

Vural Artkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan önergede yer alan sorularla ilgili açıklamamız aşa
ğıdadır, 

Cevâp 1. 1974 - 1983 yılları vergi incelemelerine 
ilişkin cetvel ektedir. 

Cevap 2. Beyan esasına dayanan vergi sistemin
de vergi kayıp ve kaçağını önlemenin yöntemi vergi 
denetiminin etkinliğinin artırılmasıdır. Bu amaçla, bir 
yandan vergi denetim elemanlarının sayısı artırılırken, 
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diğer yandan yaygın ve yoğun vergi denetimine ağır
lık verilerek vergiyi doğuran olayların vukubuldtığu 
anda kayıtlara geçirilmesinin sağlanmasına çalişılmak-
tadır. 

Ancak, vergi denetiminin sadece kamuda görevli 
vergi denetim elemanları aracılığı ile sağlanmasının 
mümkün olamayacağı düşünüldüğünden, T.B.M.M. 
Başkanlığına sunulan «Yeminli ve Serbest Malî Mü
şavirlik, Muhasebecilik Kanun Tasarısı» ile vergi de
netiminde malî müşavirlerden de yararlanılması im
kânı yaratılmak istenilmektedir. 

Diğer taraftan^ vergi kaçağının önlenmesi, sağlık
lı bir belge düzeninin yerleşmiş olmasına bağlıdır. 
Bunun için ise, alıcıların belge talep etmelerini, satı-

2, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu'nun, 
Erzurum İlinde yapılmış ve yapılacak olan afet ko
nutlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Ba
kanı t. Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/85) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kam taraf ınfdıan yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi NaÜb r̂ütoğiu 

Erzurum MiltetiveMPi 

Soru 1. Erzurum ve köylerinde 1975 yılmdan 
beri tespit edilip de etoüdü, projeltendirillmesi, prog
rama: aluiKp da inşası hürilmiş veya inşasına basın

cıların ise belge düzenlemelerini gerekli kılacak şart
ların oluşturulması zorunlu bulunmaktadır. Yürürlü
ğe girmiş bulunan «Ücretlilere Vergi tadesi Hakkın
da Kanun» ile alıcıların belge talep etmeleri özendi
rilmiş, T.B.M.M. Başkanlığına sunulan «Katma De
ğer Vergisi Kanun Tasarısı» ile de mal ve hizmet 
üretenlerin ödeyecekleri Katma Değer Vergisini alı
cılara inikas ettirmek için belge düzenlemeleri gerekli 
kılınmıştır. 

Ayrıca, sağlıklı bir belge düzeninin yerleştirilmesi 
için fatura veya benzeri satış belgelerinin Bakanlığı
mızca tasdiki yahut bastırılması için gerekli çalışma
lar yapılmaktadır. 

Vergiden 
Bulunan kaçınma 

fark yüzdesi 
(Bin TL.) (%) 

mış olan ve inşasına baişiîanacak olan AFET konut
larının ilçe ve köyler ve.yıllar iitilbanyla İMeterıhin 
bildiril'meisini. 

'Soru 2. İnşasına başlanacak olan afet konutları
nın hangi yıl programlarına alınaca:k'larıhı>n bildiril
mesi ni, 

TC 
Bayındırlık ve (İskân Bakanlığı 29 'Mayıs 1584 
Afe't 'fişleri Oenel Müdürlüğü 

Sayı : L-04-Oİ1/064/5607 
Konu : Soru önıergeisıi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 9.5,1984 ıglün ve 7/85-1173-03842 sayılı 
yazınız, 

Vergi İncelemeleri ve Vergiden Kaçınma (Vergi Kaybı) 
incelenen İncelenen incelenen 
beyanname stopaj matrah 

Yıllar sayısı sayısı (Bin TL.) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

16 970 
15 259 
21 508 
19 918 
30 199 
20 052 
14 729 
39 236 
49 491 
22 729 

8 261 
5 923 
4 369 
2 669 
3 127 
2 439 
1 523 
487 
504 
194 

3 873 034 
4 481 701 
5 226 297 
9 143 140 
10 787 419 
19 786 137 
29 957 600 
35 623 325 
73 023 448 
87 280 603 

TOPLAM 250 091 29 495 279 182 704 
240 123 201 000 

İnceleme başına düşeri fark : : — = 858 
279 586 

2 564 796 
2 767 786 
4 460 544 
4 823 857 
9 621 970 
18 208 557 
32 075 514 
32 740 059 
51 124 175 
81 735 943 

66 
61 
85 
52 
89 
92 
107 
91 
70 
93 

240 123 201 

852 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Erzujruim ilinde yapa'lmış ve yapiilacak olan afet kö-
mtffoşçpa. ilişkin soru önergesinin c©vafeı aşağıdadır. 

1. Erzurum ili köylerinde 1975 yılından sonra bi
tirilen inşaatlar Ek 1 No.iu cetvelde belirtilmiştir. 

Ayrıca, 1966 Varto depremi nedeniyle halen in
şaatı E. Y. Y. metoduyla devam eden Huııs-'Merklez ve 
14 köyde 322 kbnut inşaatı bitmiş, 79 konuit inşaatı-
da -devam, (etmektedir. (Ek 2) 

Varto depremi hak sahiplerinden 'halen konut ih
tiyacı olanlar bültçe ım'kânlıarına görte peyderpey prog
rama alınmaktadır. 

30.10.1983 depreminde hasar gören köylerdeki ko
nutların inşaatı bilindiği gibü 'başlamıştır. Bu konuda 
daha önceki ısoru önergelerinde bilgi vcrilmitşjti. 

2. OHtu-Çengelli köyü 1984- yılı programına alın
ı ş t ı r . Noksan istemleri- bMril!diiıği takdirde inşaata 
Ibaşlanacakbi'r. 

Ek 3'de belirtilen yerler inşaat öncesi hazırlık ça
lışması yapılmak lüaere I. kaideme programındadır. 
ön çalışmaları ibltiıi|dikçıe 1985 yılından itibaren büt
çe imkânlarına göre II. kademe inşaat programına 
aknabileüdkltür. 

Bilgilıerliraze arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân 
Bakanı 

(EK : 1) 
Erzurum İlinde 1975 Yılından Sonra Biten Afet Konutlarını Gösterir Cetvel 

İlçesi Köyü - Mahallesi Biten, Konut 

TORTUM 
AŞKALE 
İSPÎR 
İSPİR 
AŞKALE 
TORTUM 
HINIS 
HINIS 

Sapaca 
Gümüşseren 
Kavaklı 
Çamlıkaya 
Sarıbaba 
Merkez 

• Ketenci 
Parmaksız 

15 
53 
34 
14 
62 
44 
70 İhale 
120 İhale 

TOPLAM : 412 

Hınıs Yöresinde Varto Depremi Nedeniyle Yapılan E. Y. Y. Li İnşaatlardan Kapanan Projeler 

Ek Borçlanma 
Biten Yapmayıp Devam Etmediklerinden 

Konut Sayısı Programdan Çıkarılanlar İlçesi 

HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 

Köyü - Mah. 

Köprübaşı Mah. 
Bahçe Hah. 
Sarılı Mah. 
Pınarbaşı Mah. 
Kolhisar Mah. 
Duman Köyü 
Maruf Köyü 
Yolüstü Köyü 
Ünlüce Köyü 
Mollakulaç Köyü 
Akören Köyü 
Taş'budak Köyü 
Yeşilyazı Köyü 
Sahabettin Köyü 

Başlanan 
Konut Sayısı 

18 
26 
5 
3 
7 

61 
35 
50 
18 
26 
7 

26 
18 
38' 

18 
24 
5 
3 
7 

55 
26 
30 
1 

13 
7 

22 
15 
8 

6 
9 

20 
17 
13 

4 
3 

30 

— 175 — 



İlçesi 

HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 
HINIS 

T. B. M. 

Köyü - Mah. 

Ortaköy Köyü 
Akgelin Köyü 
Karaköprü Köyü 
Ovaçevirme Köyü 
Arpaderesi Köyü 
Acar Köyü 
Molladavut Köyü 
Mutluca Köyü 
Karabudak Köyü 
Pınarkurdu Köyü 
Derince Köyü 
Burhan Köyü 
Göller Köyü 
K usluca Köyü 
Uluçayır Köyü 

TOPLAM 

M. B : 73 

Başlanan 
Konut Sayısı 

•16 
10 
3 

20 
3 
3 

18 
13 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
4 

442 

31 . 5 . 1984 

Biten 
Konut Sayısı 

1 
a 
1 
8 
2 
2 
2 

— 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
4 

270 

O : 1 

Ek Borçlanma 
Yapmayıp Devam Etmediklerinden 

Programdan Çıkarılanlar 

15 
8 
2 

12 
1! 
1! 

16 
13 
—, 
—. 
— 
— 
— 
— 
— • 

172 

(EK : 2) 
Erzurum - Hınıs Yöresinde İnşaatına Başlanan E. Y. Y. Konutlardan Biten ve Devam Edenlerin Listesi 

s. 
No. 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13, 
14. 
15. 
16. 
17. 

İlçesi Köy - Mah. 

HINIS Y. Kayabaşı Mah. 
HINIS A. Kayabaşı Mah. 
HINIS Karakula Mah. 
HINIS Çamurlu Köyü 
HINIS Toprakkale Köyü 
HINIS Bayırh Köyü 
HINIS Tellitepe Köyü 
HINIS Söğütlü Köyü 
HINIS Ovakozlu Köyü 
HINIS Yelpiz Köyü 
HINIS Beyyurdu Köyü 
HINIS Güllüçimen Köyü 
HINIS Halilçavuş Köyü 
HINIS Bellitaş Köyü 
HINIS Salıverdi Köyü 
HINIS Divanhüseyin Köyü 
HINIS Yeniköy Köyü 

TOPLAM 

Başlanan 
Konut Sayısı 

80 
. 81 

43 
10 
10 
22 
17 
24 
64 
56 
7 

19 
58 
42 
32 
16 
17 

598 

Biten 
Konut Sayısı 

75 
75 
40 
,— 

• 1 
4 
6 

— 
6 

22 
4 

17 
42 
28 
— 

1 
1 

322 

Prag. 
Kalıp De. 

Eden 
Konut 

3 
1 
3 
4 
1 
1 
6 
1 

13 
6 
2 
1 
5 
1 

18 
3 

10 

79 

Ek Borçlanma 
yapmayıp 

Devam Etmedikle
rinden Prog. Çıkan 

2 
5 

— 
6 
8 

17 
5 

23 
45 
28 

1 
1 

11 
13 
14 
12 
6 

197 

176 — 
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(EK 

ön Çalışmalan Devam Edecek Yerler 

ilçesi Köyü - Mahallesi Afetzede Sayısı 

HORASAN 
OLTU 
OLTU, 
OLTU, 
OLTU 
ÇAT 
İSPİR 
İSPİR 
İSPİR 
İSPİR 
AŞKALE 
PASİNLER 
TORTUM 
OLTU 
ŞENKAYA 
tSPIR 
İSPİR 
OLTU' 
İSPİR 
JSPİR 

Kepenek 
Ünlükaya 
İğdeli 
Çengelli 
Süleymanlı 
Işgınlı 
Aksu (Otluca Mah.) 
Taşlıca 
Soğulfeı II - III 
Yunus 
Ardıçyayla 
Yeşlöz 
Alapınar 
Merkez 
-Hasköy 
Başköy 
Bozanköyü 
Anlaş 
Yunus 
Yedigöl 

11 
16 
27 
29 
9 

ti 
36 
40 
14 
9 

12 
10 
8 

14 
5 

22 
5 
9 

13 
24 

TOPLAM 324 

—• 177 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

31 . 5 . 1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

l 
, BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
telefon isantralı ilhıalesiıne ilişkin Ulaştırma Balkanlın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 

2. — Kars M#ebvekili Aziz Kaıygıısıız'ın, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapı
mıma ilişikin Sanayi ve Ticaret Bakaniınıdlan sözlü soru 
önergesi (6/70) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Şeylhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/71) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre 'kirliliğine maden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

5. — Manisa Milletvekili Jsmelt Turhangıil'in, Dev
let dairelerine personel alnmllarımda uygulanan güven
lik soruşturması yöntemine İlişiktin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/81) 

6. — Manisa Milletvekili İsımıdt Turhangürdn, 
Çamllaraltı ve Şereflikoçhisar tuiz işletmelerine iliş
ikin Ma'liıye ve Gümrük Bakaniından sözlü soru önergesi 
.(6/82) 

7. — İçel Milletvekilli Edip özgençlin, TC Ziraat 
'Bankasına devredilen bazı banlkalların personeline 
ilişikin Maliye ve Gülmuülk Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/83) 

8. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Lib-
ya^da çalışan Türlk işçilerinin sorunlarına ilişkim Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

9. — İzmir Milletvekili Rüşltü Şardlağ'ın, Türk 
'Hava Yoüamnıdalkİ yolsuzluk iddialarıma ilişkin Ulaş
tırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/87) 

10. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıildırım'an, 
Topralk Maihısulllleni Ofisimin buğday alım ve saltımın-
ıdan doğan farkın üreticiye ödenmuesimıe ilişkin Ta
rım Orman ve Köy İşleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

111. — İ&tanibul Milletvekili Reşiıt Ülker'in, İmar 
Affı Kanıuınıuna göre kurulan yeminli bürolara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/89) 

12. — Sakarya Milletıveklili Turgut Süzer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişikin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

13. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya-
ın/dt İşleri Baş/kanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin Dev
let Balkanından sözlü soru önergesi (6/91) 

14. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Yapı İşleri 
16 ncı Bölge Müdürlüğüne İlişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/92) 

7 
KANUN TASARI W TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 -Tarihli ve 
6023 Sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değişlflirilmesi ve Bu Kanuna Üç Mad
de Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 TariMi ve 65 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararaamenin Bazı Hükiüm-
llleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/30, 1/33) 
S. Sayısı : 62) (Dağutma tarihi : 29.5.1984) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 62 

2 3 . 1 . 1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1 30, 

1/33) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.8.1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/62/03774 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayım
lanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. , 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 
BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

GEREKÇESİ 

9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş olup, 1961 
Anayasasına göre düzenlenip yürürlüğe konulmuş bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 
vücut veren kanunlarda bu nedenle değişiklik yapılması zorunlu görülmüştür. İışin ivediliği göz önünde bulun
durularak tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına vücut veren kanunlarda Anayasanın 135 in
ci maddesinin amir hükümleri doğrultusunda değişiklik yapılmasını sağlamak üzere «Kamu Kurumu Niteliğin
deki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu» Tasarısı hazırlanmış ve tasarı 28 Aralık 1982 gün ve 2767 
sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen yetki kanununa göre Bakanlar Kurulu, Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen 
ilkeler doğrultusunda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluşlarını düzenleyen kanunlarda 
bu kuruluşların faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, 
kanunî zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olmak koşul
ları ile idarî ve malî denetimlerine ilişkin değişiklikleri Anayasanın 91 inci maddesi gereğince kanun hükmün
de kararnamelerle yürürlüğe koymaya yetkili kılınmıştır. 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunuyla kurulmuş bulunan Türk Tabipleri Birliğinin, yukarıda belir
tilen hususlarda, Anayasanın 135 inci maddesindeki ilkelere uyum sağlaması bakımından, bu Kanun hükmün
de kararname ile anılan kanunun baz* maddeleri değiştirilmiş ve kanuna bir ek madde eklenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amaç maddesi olup, Türk Tabipleri Birliğinin kuruluş amaçlarını açıklığa kavuştur
mak, mehaz kanundaki ülkemizdeki sanat icra eden tüm tabip ve diş tabiplerini kapsadığını belirten hükmün 
Anayasanın 135 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı düşmesi nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Anayasanın 135 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü 
maddesinin son fıkrasındaki amir hükümlerin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununda yer almaması 
nedeniyle 3 üncü maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesinin bir ve ikinci fıkrası, gerek anılan hü
kümlerde sözü edilen kanunların değişmesi ve gerekse bu madde hükmünün tüm kamu kurum ve kuruluşla
rında çalışan ve Anayasa gereği odalara kayıtlı olmakla yükümlü olmayan tabip ve diş tabiplerini kapsaması 
nedeniyle Anayasanın 135 inci maddesinin ikinci fıkrası ve değişen kanunlarla uyarlık sağlanmıştır. 

Madde 4. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 6 nci maddesinde tabip odalarının kuruluşu belirtilmek
tedir. Ancak illerdeki tabip sayılarının sürekli değişmesi, nüfusu ve tabibi fazla olan ilçelerde odanın mevzuat 
gereği o ilçede kurulmaması jakıncalarını önlemek ve tabip odası kurulmayan il ve ilçelerin hangi odaya ne 
şekilde bağlanacağı hususuna açıklık getirilmek üzere madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Anayasanın 135 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ik
tisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranma
yacağına dair amir hükmü karşısında Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesinde değişikliğe gidil
miştir. 

Madde 6. — Tabip odalarının üye giriş ve yıllık aidat miktarı 6023 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanu
nun 1953 yılında yürürlüğe girmiş olması ve bu aidatların günün koşullarına cevap vermeyecek kadar cüzi 
kalması, aidatların günün gerçeklerine uygun şekilde kanun değişikliğine gidilmeksizin belirlenebilmesi için 
aidat miktarlarının Birlik Merkez 'Konseyi tarafından saptanacağı ve bu keseneklerin tabip odalarına süregel-
diği gibi oda geliri olarak kaydolacağ; belirtilmektedir. 

Madde 7. — Tabip odalarının seçime ilişkin umumî heyet toplantılarına üyelerin zarf gönderme yolu ile se
çime iştirak 'edebileceğine 'dair hükmün Anayasanın 135 «inci maddesinin birincil fıkrasında yer alan kanunla 
'kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oy
la seçileceğine dair amir hükmü ile çelişkili olması nedeniyle 6023 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi Anayasa
nın mezkûr hükmü 'doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Madde 8. — 6023 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine Tabip odası idare heyeti seçimlerinde, oda ge
lirlerinin zaten kısıtlı olması nedeniyle seçime İlişkin olmayan yıllık olağan veya olağanüstü toplantıların 
üyelere şahsen tebligat yapılmaksızın gazete ile ilan yolu ile duyurulmasının yeterli olacağı hükmü getiril
miştir. 

Madde 9. — Yüksek Haysiyet Divanının üyelerinin oluşumu ve özellikle Tıp Fakültelerindıen gönderile
cek üyelerin Fakülte sayılarının sürekli fazlalaşması nedeniyle üye adetlerinin artması ve bu nedenle haysi
yet divanının toplanmasında güçlük çekilmesi, haysiyet divanının sekreterya işlerinin düzenlenme usulünün 
de kanunda bulunmaması nedeniyle sayılan sakıncaları giderebilmek amacıyla 6023 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Anayasanın 135 inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kanunda 
gösterildiği şefcilde Devletin idarî ve malî denetimine tabi tutmaktadır. 6023 sayılı Kanunda yapılan değişik
likle Türk Tabipleri Birliği ile Tabip Odalarının her türlü faaliyetlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca, malî denetiminin ise Maliye Bakanlığınca yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Türle Tabipleri Birli-
ğifliri en önemli organı olan ve birliği ülke içinde ve ülke dışında temsille yetkili Merkez Konseyinin mer
kezlinin istanbul'da bulunması nedeniyle Bakanlığın sıkı ve sürekli denetiminde sakınca yaratması, ayrıca 
uygulamada ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderilebilmesi ve Anayasanın denetim amir hükmünü etkili bir 
şe'kilde yürütülebilmesi amacı ile 6023 sayılı Kanunun 55 inci maddesi Merkez Konseyimin Merkezinin An
kara olması şeklinde düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Kanunun 10 uncu maddesiyle 6023 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yapılan değişiklik 
nedeniyle anılan maddeyle paralellik sağlanabilmesi için 57 nai maddede de değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Madde 12. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununda yer alan ek maddeye madde numarası veril
memiş olması, Kanun Hükmünde Kararname ile ek maddeler getirilmesi ihtiyacı »karşısında meri olan ka 
nundaki ek maddeye numara verilmesine ve Kanuna ek maddeler eklenmesine ilişkindir. 

Ek Madde 2. — Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı nın Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahallî organ
ları üzerindeki denetimine ve bunların feshine ilişkin hükümleri içermektedir. Madde, Anayasanın 135 inci 
maddesinin son fıkrasında yer alan geçici olarak görevden uzaklaştırma müessesesine yer vermek ve aynı mad
denin altıncı fıkrasında açık bir biçimde düzenlenmiş olan göreve son verme konusuna Anayasanın öngördü
ğü biçimde ve 'açıklık getirmek için düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrası birlik ve odaların «Her türlü 
faaliyetlerinin» Bakanlık denetimine tabi olduğunu belirtmek ve ayrıca bunların denetimlerinin Bakanlığın 
ihtiyacına bırakılmayıp zorunlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu değişiklikler, Anayasanın 135 İnci madde
sinin beşinci fıkrası gereği olarak yapılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan göreve son verme ilkesini düzenlemekte ve 6023 sayılı Kanunun değiştirilen 3 üncü mad
desinde yer alan yasaklara uymamanın müeyyidesini açık bir biçimde düzenlemiştir. Anayasa hükmünde 
yer alan «Mahkeme» olarak asliye hukuk mahkemesi tercih edilmiş ve bu suretle diğer kanunlarla paralellik 
sağlanmış, yargılamanın basit usule göre ve üç ay içinde sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası, Anayasanın 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen hükmü içermekte
dir. 

Maddenin dördüncü fıkrası yürürlükteki metnin, ikinci fıkrası hükmünün değişik bir düzenlemesinden 
ibarettir. Bu fıkraya göre Bakanlık tasarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski ka
rarda direnme niteliğinde yeni bir karar veıen ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına 
rağmen yerine getirmeyen birlik organları hakkında da maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanacağı} 
Bakanlığın istemi üzerine haklarında Cumhuriyet Savcılığınca dava açılacağı ve davanın o yerdeki asliye hu
kuk mahkemesinde görüleceği belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkraları, Anayasanın 135 inci maddesinin yedi ve sekizinci fıkralarındaki hükümleri yan
sıtmaktadır. Buna göre Türk Tabipleri Birliğinin merkezdeki seçimle gelen tüm organları ile tabip odalarının 
Başkan ve yönetim kurulları mahallin en büyük mülkî amiri tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıla-
bileceklerdir. Anılan fıkralar seçimlerde görev alacak tasnif kumluyla ilgili olup, tasarı ile çelişki giderilmek
tedir. 

Ek Madde 3. — Türk Tabipleri Birliği Kanununa, Türk Tabipleri Biriliği ve Tabip odaları organlarının 
seçiminde uygulanacak usulü Anayasanın amir hükmü uyarınca yargı gözetimini sağlayacak biçimde düzen
lenen bir maddenin eklenmesini öngörmektedir. Madde, yargı gözetiminin ne suretle uygulanacağını açık ve ay
rıntılı bir 'biçimde hükme bağlamaktadır. Bu hükümlerin uygulanması suretiyle seçimlerin sonunda doğabile
cek tereddütler tamamen ortadan kaldırılmış olacak ve Anayasanın amir hükmü yerine getirilmiş olacaktır. 
Maddenin getirdiği belli başlı hususlar seçimlerin mutlaka bir pazar gününe rastlatılması, hâkimin atadığı 
bir seçim sandık kurulunun seçimi yönetmesi, seçimde ve seçime vâki olacak itirazların hâkim tarafından ke
sin olarak sonuçlandirflm'ası, oyların düzen ve güven içinde kullanılmasıdır. 

Ek Madde 4. — Bu maddeyle Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarını temsilen yurt dışındaki Uluslar
arası toplantılara katılmaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabi tutulmaktadır. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesiyle Türk Tabipleri Birliği Kanununun 18 inci maddesinin dört, beş vö 
altıncı fıkrası, 47 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri ile 48 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ön
görülmektedir. 

Geçici Madde — Bu tasarıyla getirilen seçimlerin yargı gözetimi altımda yapılacağına dair hükmün ta
biî sonucu olup, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve taşrada bulunan tüm organlarının 31 Ekim 1983 tari
hine kadar yeniden seçimlerini öngörmektedir. 

Tasarının 14 ve 15 inci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 16.9.1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1162106823 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir örneği ek
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

IKamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28.12.1982 gün ve 2767 Sayılı Yetki Kanu
nuna dayanılarak 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıka
rılmıştır. Ancak söz konusu kararnamenin 7 oci maddesiyle 6023 sayılı Kanunun değişiklik yapılan 13 üncü 
maddesine genel kurula katılma zorunluluğu yanında oy verme konusunda da zotrunlulük getirebilmek, buna 
parelel olarak 23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 61 inci maddesinde dü
zenlenmiş bulunan Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına katılmayı ve oy kullanmayı zorunlu kılabil
mek, yine 24.5.1983 'tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 6023 sayılı Ka
nuna eklenen seçimlerin ve oy verme işlemlerinin ne şekilde yapılacağına dair olan Ek 3 üncü maddenin 
bir, iki ve dokuzuncu fıkraları ile onikinci fıkrasına açıklık getirmek ve geçici maddesindeki seçime ilişkin 
sürenin kısalığı nedeniyle bu süreyi uzatmak ihtiyacı doğduğundan 24.5.1983 gün ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 23.1.1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun yine 28.12.1982 gün ve 27'67 sayılı Yetki 
Kanununa dayanılarak değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 24.5.1983 tarilhli ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 7 nci maddesiyle değiştirilen 13 üncü maddesine oda üyelerinin seçimle ilgili genel ku
rul 'toplantısına katılmalarındaki zorunluluk ille birlikte oy kullanma konusunda da zorunluluk getirilmiştir. 

Madde 2. — Tabip odalarının genel kurul toplantısına katılma ve oy verme konusundaki zorunluluğa pa
ralel olarak 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun 61 inci maddesine de seçimle ilgili Büyük Kongre
ye katılma ve oy kullanıma konusunda zorunluluk getirilmek üzere maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 12 nci maddesi ile eklenen ek 3 üncü maddenin 'bir, iki, dokuz ve ooikinci fıkralarına 
seçimlerle oy verme işlemlerinin ne şekilde olacağı ve oyların ne şekilde kullanılacağı hususlarında açıklık 
getirilerek, hangi oyların geçersiz sayılacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi hükmüne 
göre; yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve taşrada 'bulunan 
tüm organlarının seçimlerinin yapılacağı kabul edilmiştir. Oysa üye adedinin çok fazıla olması ve önce Tabip 
Odalarının organları ile ilgili seçimlerin bunu takiben Türk Tabipleri Birliğinim ımerkez organlarının seçim
lerinin yapılması gerekliliği karşısında Kanun Hükmünde Kararname ile tanınan süre içinde seçim işlemleri
nin tamamlanması mümkün olamayacağından sürenin uzatılmasını ve bir defaya mahsus olarak Büyük 
Kongre kararına ilişkin şartın aranmamasını sağlamak üzere geçici madde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yürürlük Maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme Maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 83 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka

rarname 

6023 sayılı Türk Tabipleri İBMiği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna Üç 
Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6023 sayılı 
Kanunun bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkın
da 28.12.1982 tarihlli ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kuruluınoa 6.9.1983 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin .7 nci maddesiyle değiştirilen 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«iMadde 13. — Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye itam sayısının salt 
çoğunluğunun katılması ile yapılır. ISeçimle ilgili Genel Kurul toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy 
kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Disiplin 
Kurulunca cezalandırılırlar.»' 

'MADDE 2. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

^Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantısına temsilcilerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup 
geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalan-
dırilırlar.» 

MADDE 3. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunununa 24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 12 nci maddesi ile eklenen Ek 3 üncü maddenin bir, iki, dokuz ve onikinci fıkraları 
aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«EK MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odaları organlarının bu Kanun
da belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara ıgöre, yargı gözetimi 
altında gerçekleştirilir.» 

«Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak üyeleri be
lirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da be
lirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir 
Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında 
seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla İlçe seçim kurulu 
bulunan yerlerde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca bdirlenir.»! 

«ISeçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, İlçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yer
ler hâkim tarafından belirlenir.» 

«Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmî kuruluşça verilen 
bölge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, 
üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her 
seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunla
rın Dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 83 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

MADDE 4. — 24.5.1983 tarihli ve 65 asyılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona enmiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk 
Tabipleri İBirliğinin merkez organları ile delegelerin ve tabip odalarının organlarının seçimi 1 Aralık 1983 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve kanu
nî süreleri buna göre hesaplanır. Yapılacak bu ıseçimlerde 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan odaların, tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongre kararına ilişkin şart aranmaz. Merkez Konse
yinin onayı yeterli sayılır.» 

'MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı (tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini iBakanılar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
Z. Baykara 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakara 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı V. 
H. Sağlam 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı V. 
M. Turgut 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı V. 
Prof.t Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/30-1/33 
Karar No. ; 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 19.12.1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile «23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Bir
liği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine Dair 83 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname birbirleri ile ilgili olduğundan İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi uyarınca 'birleştirilmek ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas alınmak suretiy
le Sağlık ve Sosyal 'Yardım Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türk Tabipleri Birliği Anka
ra Odası temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 14, 15 ve 16 ncı Birleşimlerinde incelenip görüşülmüş; 
(her iki Kanun Hükmünde Kararnamenin de Anayasamızın 91 inci maddesine uygun olarak yürürlüğe kon
duğu tespit edildikten sonra ıtümü kabul edilmiş, maddelerinin görüşülmesi sırasında yapılan değişiklikler 
ve gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Her iki Kanun Hükmünde Kararnamenin 'başlıkları birleştirilerek kanun tekniği bakımından başlık ye
niden düzenlenmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 3 üncü maddesi redaksiyona 
tabi tutularak kabul edilmiştir. 

6023 Sayılı Kanunun kabul edildiği tarihle bugünkü tarihte ülkemizde bulunan tabip ve diş tabibi sayı
sı arasındaki fark ve artış göz önünde bulundurularak odaların hem üye adedi ve hem de maddî balkımdan 
güçlü kılabilmek için 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında gerek
li değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişikliğe göre, asıl olan her ilde bir tabip odasının kurulmuş bulunma
sıdır. Ancak bir ilde kurulacak odanın ıgüçlü ve yeterli olabilmesi için odaya kayıldı üye sayısının en az iki-
yüz olması şartı getirilmiş ve bu sayıya ulaşamamış veya sonradan bu sayının altına düşmüş ve 'bu nedenle 
müstakil bir oda kuramayan yerlerin oda kuruluş planlamalarını yapmaya yetkisi bazı kıstaslar göz önünde 
bulundurulmak şartıyla Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine (Büyük Kongreye bırakılmış 
ve madde değişik bu şekliyle 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «münhasıran» kelimesi 
çıkartılarak prensip olarak meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden bütün tabip ve diş tabiplerinin tabip 
odalarına kaydolma mecburiyeti getirilip; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve 
sürekli görevlerde çalışıpta aynı zamanda meslek ve sanatlarını serbest olarak da icra eden tabip ve diş ta
biplerinin tabip odalarına kayıt mecburiyetlerine açıklık getirilmiş; mesleklerini münhasıran kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde icra edenlerle, herhangi bir se
beple mesleğini icra etmeyenlerin ihtiyarî üyeliği muhafaza edilmiş; özel kanunlarında üye olamayacakla
rına dair hüküm bulunanlardan 'meslekilerini serbest olarak da icra eden tabip ve diş tabiplerinin bu Kanun 
karşısındaki durumları da üçüncü fıkra ile yeniden düzenlenip madde 5 inci madde olarak değişik bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin-tabip odalarının gelirlerini düzenleyen 6 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasının 1 inci bendindeki, odalara ödenecek kayıt aidatı ve yıllık aidatların asgarî ve azamî hadle
ri dengeli şekilde yükseltilmiş; bu hadler dahilinde alınacak kayıt ve yıllık aidatı tespit yetkisi yine Büyük 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Kongreye bırakılmış, ancak Bakanlar Kuruluna Kanunda asgarî ve azamî hadleri belirtilen aidat mikıtarlarını, 
zaman içerisinde para değerinde meydana gelebilecek muhtemel azalmalara karşı bu miktarları üç katına 
kadar artırma yetkisi verilmiş ve odaların gelir çeşitlerine açıklık getirilerek Kanun Hükmünde Kararname
nin 6 ncı maddesi değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, odaların genel kurularının toplanma zamanı ve çoğunluk 
usulü ile, geçerli mazereti olmaksızın odaların seçimle ilgili genel kurul toplantılarına katılmayan, katılmış 
olsa bile oy kullanmayanlara verilecek cezayı düzen leyen 7 nci maddesini değiştiren 83 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde bu cezanın ne olacağı ve hangi organ tarafından verileceği ve 
hangi organ tarafından yerine getirileceği belli edilmemiştir. Komisyonumuz bu amaçla maddede değişiklik 
yaparak bu gibilere verilecek para cezasının miktarının o yıl için üyelerden alınacak en yüksek yıllık üye ai
datını geçmemek üzere kongrece kararlaştırılmasını ve belirlenecek para cezasının odaların yönetim kurulla
rınca yerine getirileceğini, bir önceki maddede yapılan değişiklikle de bu para cezasının odaların gelir çe
şitleri içinde sayılacağı belirtilmiş ve madde değişik bu şekliyle 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin üyelerin genel kurul toplantısına çağın usulü ve ilanla ilgili 
8 inci maddesi, odaların seçimle ilgili toplantılarına üyelerin mutlaka taahhütlü mektupla çağrılma mecbu
riyeti getirildiğinden, 'Komisyonumuz yalnız bir gazete ilânını yeterli görmüş ve gazete ilânının toplantıdan 
onbeş gün önce yapılmasını, taahhütlü mektubun da yirmi gün önceden postaya verilmiş veya üyeye tevdi 
edilmiş olma şartım getirmiş ve madde değişik bu şekliyle 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüksek Haysiyet Divanının Kuruluş şeklini düzenleyen 9 
uncu maddesi, bu Divana seçilecek hekim ve diş hekimlerinin en az yirmi yıl Türkiye'de mesleklerini icra et
miş olma şartını taşımaktadır. Genel olarak meslekte bu kadar uzun süre tecrübesi olan hekim ve diş hekim
lerimizin bu Divana üye seçilmek için istekli olmadıkları ilgili kuruluş temsilcileri tarafından ifade olundu
ğundan bu müddet onbeş seneye indirilmiş ve Yüksek Haysiyet Divanının tabip ve diş tabiplerinin meslekî 
hak, yetki ve disiplinle ilgili kararlarının uygulayıcısı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olduğundan bu ba
kanlığın Müsteşar veya yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı ile Birinci Hukuk Müşavirinin 
bu divana müşahit olarak katılabilmelerini sağlayacak değişiklik Komisyonumuzca yapılmış ve madde deği
şik bu şekliyle 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
83 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 6023 Sayılı Kanunun 61 inci maddesinde oda 

temsilcilerinin Büyük Kongreye çağın usulü (hakkında açıklık olmadığından, 8 inci maddede yapılan değişik
liklere paralel olarak bu madde yeniden düzenlenmiş; seçimle ilgili büyük kongreye geçerli mazereti olmak
sızın katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlara beş yıl müddetle Büyük Kongre Temsilciliğine seçilemeye
cekleri gibi bir mânevi müeyyidenin mensup oldukları odalarca uygulanacağına dair hüküm getirilmiş ve 
değişik bu şekliyle madde 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak düzenlenmiş, 6023 Sa
yılı Kanuna bu madde ile eklenen Ek 2 nci madde ile Ek 4 üncü madde aynen, Ek 3 üncü maddenin bir, iki, 
dokuz ve onikinci fıkraları 83 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değiştirilmiş şek
liyle kabul edilmiştir. 

65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi 14 üncü madde olara'k aynen kabul edilmiş
tir. 

65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi 83 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değiştirilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 62) 
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Yürürlük ve yürütme ile ilgili hükümler Komisyonumuzca 15 ve 16 ncı maddelerde yeniden düzenlen
miştir. 

Raporumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

K&tip 
Hamdi Özsoy 

Afjyon 

Üye ' 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Günseli özkaya 

istanbul 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocadü 

'Baıskan vekii 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
İmren Aykut 

lî'stanlbuü 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgaft 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Talat Sargın 

Toka* 

Üye 
Rıza Öner Çakan 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 61) 





— 12 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 65 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayıh Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28 Aralık 1982 gün ve 2767 sayılı 
Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 24.5.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olupta sanatını serbest ola

rak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmî veya özel görev yapan tabip ve diş 
tabiplerinin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabip ve diş tabipleri arasında meslekî deontolojiyi ve dayanış
mayı korumak, tabiplik ve diş tabipliğinin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek 
mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacı ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslekî bir kuru
luştur.» 

MADDE 2. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında 
hiçbir faaliyet gösteremezler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler bunlara maddî yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar, onlarla siyasî ilişki 
ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu 
destekleyemezler., 

Birlik ve Odalar protokol kurallarına göre resmî törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üze
re taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.» 

MADDE 3. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«özel kurum ve işyeri tabip ve diş tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde 
ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne su
retle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin tabipliğini alamazlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabip ve diş tabiplerine 
kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.» 

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

«Madde 6. — Bölgesi içinde en az yüz tabip ve diş tabibi bulunan ilde bir tabip odası kurulur. 
Oda kurulmayan yerlerin hangi tabip odalarına bağlanacağı veya bunların hangilerinin birleştirilerek bir 

oda kurulacağı ve merkezlerinin belirtilmesi Türk' Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine büyük 
kongrece karara bağlanır. 

Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine bildirirler. Merkez konseyi durumu Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir ve odalar bu bildirme ile tüzelkişilik kazanırlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 



SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayıh 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«özel kurum ve işyeri tabip ve diş tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık (hizmetlerinin, başka bir yerde ikin
ci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe", her ne suretle 
olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin tabipliğini alamazlar.» 

«Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabip ve diş tabiplerine 
kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.» 

MADDE 4. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

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

Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip ve diş tabibi bulunmayan illerdeki tabip ve diş tabip
lerinin hangi illerdeki tabip ve diş tabipleri ile birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi il 
olacağı veya bu gibi illerdeki tabip ve diş tabiplerinin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; memleketin coğ
rafî ve ulaşım durumları ile tabip ve diş tabiplerinin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrede ^kararlaştırılır. 

Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar. 
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(Hükümetin Tdklif Ettiği 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

MADDE 5. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 7. — Bir tabip odası bölgesinde, sanatını münhasıran serbest olarak icra eden tabipler ile diş ta
bipleri bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yüküm
lüdürler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanlar ile 
herhangi bir sebeple sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler tabip odalarına üye kaydolabilirler. 

Özel kanunlarında üye olmayacaklarına dair hüküm bulunanlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu 
iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışıpta mesleklerini serbest olarak da icra eden tabip ve diş 
tabipleri meslekî hak, yetki disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.» 

MADDE 6. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 8. — Tabip odalarının gelirleri şunlardır : 
1. Miktarı ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece belirlenen 2 000 liradan az 15 000 liradan fazla ol

mayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar, 
2. Bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, 
3- Haysiyet divanı kararları ile üyelerden alınacak para cezalan, 
4. Merkez Konseyince gerektiğinde yapılacak yardımlar. 
Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki giriş ücreti ve aidatı yeniden alınmaz.» 

MADDE 7. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. * . 

«Madde 13. — Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun katılması ile yapılır. Seçimle ilgili genel kurul toplantısına oda üyelerinin katılması zorunlu 
ölüp geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar oda disiplin kurulunca cezalandırılırlar.» 

MADDE 8. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 14. — Oda idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına biri mahallî olmak 
üzere en az i'ki günlük gazetede ilan vermek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı 
gününden en az on gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. 
Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlânda toplantının yeri, günü 
ve saati ile- gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantının yeri, gü
nü ve saaati yazılır.» 

MADDE 9. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 42. — Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece ikisi diş hekimi olmak üzere dokuz asıl ve 
dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az yirmi yıl hekimlik 
veya diş hekimliği yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini al
mamış olmak gerekir. 
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(Sağlik İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre 
hesaplanır. 

MADDE 5. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Karununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 7. — Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler ile diş tabipleri bir 
ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî 
ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilir
ler. 

özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra eden
ler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler. 

MADDE 6. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 8. — Tabip odalarının gelirleri şunlardır : 
1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece kararlaştırılan 2 400 liradan az 24 IQG0 liradan faz

la olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar. 
Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. 
2. Bağışlar, yayın giderleri, sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 
3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü madde gereğince alınacak para cezaları, 
4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.. 
5. Diğer çeşitli gelirler. 
Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden alın

maz. 

MADDE 7. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 13. — Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorun
lu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı 
kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 8. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 14. — Oda idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına bir günlük gazetede 
onbeş gün önce ilan verilmek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılırlar. Çağrı mektubunun toplantı gününden en 
az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Seçimi ge
rektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının yeri, günü ve saati 
ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati 
de yazılır. 

MADDE 9. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 42. — Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece ikisi diş tabibi olmak üzere dokuz asıl ve dokuz 
yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az onbeş yıl tabiplik veya 
diş tabipliği yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış 
olmak gerekir. 
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(Hükümetin Teklif-Ettiği 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında 
olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez konseyi ya da son toplantının başkanının daveti üzerine Divan da
ha sık toplanabilir. 

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

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında di
siplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygu
lanır.» 

MADDE 10. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«fürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri Ankara'dır.» 

MADDE 11. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci maddesi aşağMaki şekilde değiştiril
miştir, 

«Madde 57. — Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. 
Seçimde ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine ye
deklerinden, oy ve meslek sırası gözetilmek üzere, Ankara'da oturmayı kalbul eden üyeler getirilir.» 

MADDE 12. — 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa 6909 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye (1) 
numara verilmiş ve Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Taibipleri Birliği ile Birliğin mahallî or
ganları olan odalar üzerinde gözetim, idarî ve malî denetim hakkına sahiptir. Birlik ve odaların organlarının 
görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıkları, yönetmelikte belirlenecek esaslara göre Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca denetlenir. 

Bu kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Taibipleri Birliğinin merkezdeki sorum
lu organları ile tabip odalarının başkan ve idare heyetinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenileri
nin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğru
dan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye 
Hukuk Mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandı
rılır. 
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(Sağlık İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Müsteşar veya yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı veya yardımcısı 
ile Birinci Hukuk Müşaviri müşahit olarak Yüksek Haysiyet Divanı toplantılarına katılabilirler fakat oy kul
lanamazlar. ^ 

Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak 
üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Konseyi ya da son toplantının başkanının daveti üzerine Divan daha sık 
toplanabilir. 

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

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disip
lin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır. 

MADDE 10. — 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 61. — Merkez Konseyince temsilciler seçim yapılacak Büyük Kongre toplantısına en az bir gün
lük gazetede onbeş gün önce ilan vermek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gü
nünden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. 
Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. Handa toplantının yeri, günü 
ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, 
günü ve saati de yazılır. 

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

Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantılarına temsilcilerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, ge
çerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar beş sene müddetle Büyük Kongre temsil
ciliğine seçilemezler. 

MADDE 13. — 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa 6909 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye (1) 
numara verilmiş ve Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Çerçeve 12 nci madde ile eklenen ek 2 nci madde aynen kabul edilmiştir.» 
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(Hükümetin TekM Ettiğji 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir Yeni seçilenler eskile
rin süresini tamamlarlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Birlik organlarının 
karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Ba
kanlık tasarruflarını kanunî 'bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni 
bir karar veren ya da kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik 
organları 'hakkında da yükardaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yü
kardaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun 
korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımın
dan gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle gelen merkezde
ki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkeme
ye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek 
bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahke
mece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 

«BK MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odalarının idare heyeti, haysiyet 
divanı ve başkanlarının bu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki 
esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, seçime katılacak üyeleri be
lirleyen listeler iki nüsha olarak o yer merkez ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Birden fazla 
ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim yüksek seçim kurulunca belirlenir. Ayrıca toplantının gündemi, 
yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Top
lantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi 
günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip Pazar günün dokuz - onyedi saatleri arasında seçimlerin ya
pılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdık
tan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yükardaki belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan 
liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili odanın ilân yerinde 
asılmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç M gün içinde kesin ka
rara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine 
veya tabip odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim 
sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğun
da kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi 
ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve 
her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara 
alınmaz. 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, merkez ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçlan ilan edi-
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(Sağlıik işleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odaları organlarının bu Kanun
da belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin İşlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi 
altında gerçekleştirilir.» 

«Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak üyeleri belir
leyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin Susuşlar da be
lirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir 
cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında 
seçimlerin* yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu 
bulunan yerlerde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.» 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukardaki belirtilen diğer hususları onaylar. Onay
lanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili odanın ilan 
yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

Man süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç jki gün içinde kesin ka
rara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine veya 
Tabip Odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim 
sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğun
da kurula yaşlı' üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ye tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve 
her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur, Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alın
maz. 

«Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler 
hâkim tarafından belirlenire 
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(HUİEC|me.tin 'Tdklif mtiğ» 65 -SayıSi Kanun Hükimüakle Karftrıuune) 

lir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe se
çim kurulu^başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere gö
re kesin sonuçları ilan eder ve ilgili tabip odasına ve Türk Tabipleri Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapıır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kulla
namaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmî kuruluşça verilen belge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üze
rinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim 
için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan oylar ge
çersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere se
çimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birliğine bildirir. Belirlenen 
günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun ola
rak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin temel hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer se
çim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili tabip odalarının bütçesinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı iş
lenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

«EK. MADDE 4. — Türk Tabipleri Birliği ve onun yerel organlarını temsil etmek üzere Uluslararası 
kongre, konferans gibi toplantılara katılma, Birliğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
iznine bağlıdır.» 

MADDE 13. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 18 inci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkra hüküm
leri 47 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 48 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

«GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemlerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Türk Tabipleri Bir
liğinin merkez organları ile tabip odalarının idare heyeti, haysiyet divanı ve başkanlarının seçimi 31 Ekim 
1983 tarihine kadar yapılır ve sonuçlandırılır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1983 yılının kanunda öngörülen aylarında yapılmış gibi itibar edi
lerek kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

Bu madde uyarınca yapılacak seçimlerin milletvekili seçim dönemine rastlaması halinde 26.4.1961 tarih. 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Kongre ve Toplantıla
ra ilişkin yasaklayıcı hükümleri uygulanmaz. 
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(Sağlilk İşleri Kamyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu 'başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanıp Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edi
lir, Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe se
çim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlerler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim 
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara 'bağlanır, itiraz 
süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçları ilan eder ve ilgili tabip odasına ve Türk Tabipleri Birliğine bildirir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazdı bulunmayan üye oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kiniliğinin tabip odası* Türk Tabipleri Birliği veya resmî kuruluşça verilen belge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerin
de ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için 
ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır, Bunların dışındaki 
kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.» 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere se
çimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birliğine bildirir. Belirlenen 
günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun ola
rak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu 'başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ücret ödenir^ Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili tabip odalarının bütçesinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

«EK MADDE 4. — Çerçeve 12 nci madde ile eklenen Ek 4 üncü madde aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 14. — 65 sayılı. Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştirt 

«GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına 'bakılmaksızın 
Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile delegelerin ve tabip odalanmn organlarmın seçimi 1 Aralık 
1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve ka
nunî süreleri buna göre hesaplanır. Yapılacak bu seçimlerde 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
24.5.1983 tarihli ve 65 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan odaların, tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongre kararına ilişkin şart aranmaz. Merkez . Konseyinin 
onayı yeterli sayılır.» 

T^rid^eBöyük Millet ̂ Meclisi v (S; Sayın: ^ 
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MADDE 14. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gker. 

MADDE 15. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

24 . 5 . 1983 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
••2. Baykara 

Devlet Bakana 
Prof. Dr. İ. öztrtik 

Devlet Bakanı 
M. Ğzgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

İçişleri Bakam 
S.. Çetiner 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakam 
1. Tiırktnen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğht 

MitTı Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Ğnaip 

Ticaret Bakamı 
K. Cantürk 

Sa&Hk ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Osman Bakafu 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

îmar ve îskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M, JR. Güney 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Tüıfci*» Bftyük Millet UtsM (S. S*yı«: €2) 
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MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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