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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 

Gaziantep Milletvekili Hasan Celâl Güzel, basında kendisi hakkında çıkan haberlere, 

Antalya Milletvekili tbrahim Demir, Türk ekonomisindeki gelişmelere; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinde yapılacak seçimler ve Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına Devlet Bakanı Mehmet Yazar cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN'la ilgili iddiala
rın gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündem
de yerini alacağı ve öngörüşmenin, sırasında yapılacağı bildirildi. 

Kuzey Atlantik Asamblesi ve, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubunda boş bulunan üyelikler için 
siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık te/kereleri, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

22 Mayıs 1987 Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin (2/202) (S. Sayısı : 355) yapılan görüşmelerden sonra kabut edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

12 Nisan 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.07'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrıd Özdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12. 4. 1990 Perşembe 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(1/703) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1990) 

2. — 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/704) (içişleri; Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1990) 

3. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/705) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1990) 

4. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname (1/706) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1990) 

5. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/707) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1990 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname (1/708) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.4.1990) 

7. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kânun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik \apilmasina Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/709) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1990) 

Teklifler 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/325) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1990) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/326) (Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.199Ö) 

Raporlar 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) (GÜNDEME) 

2. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı: 405) (Dağıt
ma tarihi : 12.4.1990) (GÜNDEME) 
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3. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan Bütçe komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 405) (Dağıtma Tarihi : 12.4.1990) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, İstanbul Hava Meydanında cereyan eden ko

kain olayına Türk Hava Yolları mensuplarının karışıp karışmadığına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1281) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1990) 

2. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, İstanbul Hava Limanı Şeref Salonunun yöne
timine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1282) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.4.1990) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda meydana gel
diği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1283) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.4.1990) 

4. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarına 
karşı mücadele veren askerî birliklere 1978 yılından bu yana eğitim, silah ve teçhizat yönünden 
ne gibi yenilikler sağlandığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1284) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1990) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır ve çinko ma
denlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1285) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1990) 

— 371 — 



T.B.M.M. B : 102 12 . 4 . 1990 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
s 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet

vekillerinin, yüksek sesle işaret etmelerini rica ederim. 

(tzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, geçen tutanak hakkında konuşması 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, geçen tutanak hakkında söz almak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sözleriniz tutanağa yanlış mı geçmiş? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Evet efendim; daha doğrusu Sayın Adalet Bakanı, be

nim sözlerimin saptırılabileceği bir açıklamada bulundu; sözlerimi düzeltmek zorundayım. 
BAŞKAN — Sayın Demir, eğer sözleriniz tutanağa yanlış geçti iddiasında iseniz, İçtüzü

ğün 59 uncu maddesine göre söz verebiliriz; ama, sözlerinizin başkası tarafından değiştirildiği 
iddiasında iseniz, o toplantıda sataşma sebebiyle söz almanız gerekirdi. 

İBRAHİM DEMİR — (Antalya) — Efendim, benim burada izah edeceğim olay, o açıkla
malarınıza tamamen uyan bir durum; açıklık getirmek istiyorum. Siz de takdir edeceksiniz, 
açıklık getirmek ihtiyacı vardır. Yoksa, sözlerimin yanlış yorumlanması neticesi Yüce Heyete 
karşı saygısız duruma düceceğim. Bu bakımdan söz hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; dün ben

deniz burada gündem dışı bir konuşma yapıp kürsüden ayrılırken, Sayın Adalet Bakanımız 
yerinden, ayağa kalkarak, benim konuşmamla ilgili bir beyanda bulundular. Ben, tabiî, yerime 
intikal edene kadar, yapılan bu konuşmanın tamamını anlayamadım; daha sonra zabıtları alıp 
tetkik ettim. 

Sayın Adalet Bakanının, benim komuşmamla ilgili açıklamasını, maalesef, benim sözleri
mi yanlış yorumlamaya müsait, yanlış anlaşılmaya müsait bir açıklama olarak değerlendirdi
ğim için, bu konuda açıklama yapma ihtiyacını hissettim. 

Sayın Adalet Bakam, konuşmasının bir yerinde, "Sayın hatip konuşmasında meclislerin 
şeref ve haysiyetlerinin mesafeli olması lazım geldiğini söyledi" diyor. Tekrar ediyorum : "Mec
lislerin şeref ve haysiyetinin mesafeli olması lazım geldiğini" söylemişim! 

Sayın milletvekilleri, kendi konuşmamı da dikkatle tetkik ettim; "acaba bir sürçi lisan ola
bilir mi, dilimden böyle uygunsuz kelimeler kaçmış olabilir mi?" diye. Benim konuşmamın 
hiçbir yerinde Meclis, şeref, haysiyet ve seviye kelimesi, bu anlamda, bu bağlamda telaffuz edilmiş 
değildir. 
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Zabıtlar burada Sayın Bakan.. Zatı âlinize de, fotokopisini çektirip, intikal ettirebilirim. 
Bu hususu Yüce Meclisin bilgisine ve takdirine arz ediyorum. 

Tam tersine, ben, konuşmamda -burada var Sayın Bakan- milletvekillerinin, nezaket, za
rafet ve inceliğinden bahsediyorum. Burada, zorlama bir yorumla, bu kelimelerin mefhumu 
muhalifi kullanılarak, benim sözlerimin çarpıtılıp, Yüce Meclise saygısız bir tutum içine girdi
ğimi iddia etmek, insafla bağdaşmaz. Zati âliniz, bendenizin kullandığı bu güzel kelimeleri, 
maalesef değiştirerek beni itham ettiniz; bunu kabul etmiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın milletvekilleri, iki arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu'nun, Parlamentolararası Birlik'in Güney Kıbrıs'

ta 2-7 Nisan 1990 tarihlerindeki 83 üncü Konferansına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — önce, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili 

Barlas Doğu'nun, Yüce Meclise Güney Kıbrıs'ta yapılan toplantılarla ilgili bilgi sunma dileği 
vardır. 

Buyurun Sayın Doğu (ANAP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamen

tolararası Birlik Türk Grubu, Güney Kıbrıs'ta 2-7 Nisan tarihlerinde düzenlenmiş bulunan 83 
üncü Parlamentolararası Birlik Konferansını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından 
izlemiş ve yurda dönmüştür. 

Bu çalışmalarda, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu, Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sa
yın Orhan Ergüder, Sayın Mehmet Şimşek, Sayın özer Gürbüz, Sayın Enis Tütüncü, Sayın 
Şinasi Altıner, grup Müşavirimiz Büyükelçi Sayın Divanoğlu ve Grup Sekreteri Ayça Akdoğan 
temsil etmişlerdir. 

Bildiğiniz gibi, biz, bu toplantının yapıldığı yer olan Güney Lefkoşa'ya, Güney Kıbrıs yö
netiminin bulunduğu bölgeye gitmedik. Bir hükümet politikası, ne de bir parti görüşü olarak 
değil; fakat, Türk Devletinin görüşü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde iskemlesi bulunan siya
sî partilerin müşterek görüşü ve Türk Devletinin gerçek devlet politikası olarak, gitmeyeceği
mizi daha önceden ilan etmiştik ve o nedenlerle, toplantıyı 300 metre ötede, Türk hududundan 
izledik ve etkili olmaya gayret ettik. 

Adaya vardığımız gün, mutat ziyaretleri ve ön temasları yaptık. Ertesi gün, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Hakkı Atun'-
un eş başkanlığında değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Sayın Atakol, Türkiye Cumhuriye
ti Büyükelçisi Sayın Kumcuoğlu ve bütün yetkililerin de bulunduğu, ayrıntılı, uzun bir çalış
madan sonra, Adada bulunan bütün yabancı milletvekilleriyle ne tarzda temas edebileceğimiz 
kararını aldık ve çalışmalarımıza bu şekilde başladık ve Sayın Denktaş da bu arada bizi, kısa 
bir süre kabul etti. 

Lefkoşa'nın Rum kesiminde yapılan bu konferansın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti için önemine değinmek istiyorum. 
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91 ulustan 900 civarında milletvekilinin katıldığı bu toplantıda, Güney Kıbrıs Rum yöne
timi, ülkemiz aleyhinde akla gelebilecek her türlü haksız ve yersiz iddialarda ve suçlamalarda 
bulunmuştur. Her zaman olduğu gibi, kendilerine, tarafımızdan gerekli cevap verilmiştir ve sizleri 
temin ediyorum, bundan böyle de verilecektir. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıl Parlamentolararası Birlik'in Yüzüncü Yılının kutlandığı 
Londra Konferansında, üyesi olduğumuz Batı Grubunda (12 (+) Grubu), 3 üyeli bir Bilgi Top
lama Komitesi kurulmuş idi. isviçre, Finlandiya, İrlanda milletvekillerinden oluşan bu komi
tenin vereceği raporun tek yönlü olmaması için, bu komitenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
yetkililerini de ziyaretleri gereğini vurgulamış idik. 

Telkinimiz doğrultusunda, toplantılar sürecinde, Güneyden, 2 kez Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine geçerek temaslar yapmışlar ve 12 (+) Grubun sadece sözlü bir ön raporunu takdim 
ederek, asıl raporu, bizim arzumuz doğrultusunda, bizim de katılacağımız ve ekim ayında ger
çekleşecek olan Uruguay toplantısına bırakmışlardır. 

Yine telkinlerimizle gerçekleşen ve Sayın Hakkı Atun'un, 3 Nisan akşamı Parlamentola
rarası Birlik üyeleri şerefine vermiş olduğu resepsiyona, Güneyden Kuzeye geçerek katılan Pa
kistan Teknoloji Bakanı Sayın Javed Jabbar başta olmak üzere, Belçika, Fas, Cezayir ve, ingi
liz parlamenterlerle görüş teatisinde bulunduk, tki kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ge
çen Pakistan heyeti ile ayrı ayrı görüştük. Ayrıca, kendi talebi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetine gelen Federal Alman Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Parlamentolararsı Birlik önceki 
Genel Başkanı Dr. Hans Stercken ve yanındaki Federal Alman Büyükelçisi ile iki saati geçkin 
uzun bir süre konularımızı tartıştık. Çalışma odamızda, Güneye bağlantılı telefaks ve telefon 
ile, Kıbrıs rumları tarafından konulan tahdit ve engellere rağmen, güneyde bulunan yabancı 
delegelerle -başka imkânları da değerlendirerek- temaslarımızı sürdürdük. 

Adada günlük yayınlanan Rum basınından izlediğimize göre, Güney ile sağladığımız bı 
iletişim, hayret ve şaşkınlık yaratmıştır. Rum yöneticileri, gerek dağıtılan resmî belgeler, gerek 
ikili temaslardaki ifadelerinde, konferansa katılan delegelerin Kuzeye geçmemeleri için akla ge
lebilecek her türlü şantaj, tazyik ve tehditte bulunmaktan geri kalmadılar. 

Lefkoşa Rum kesiminin, Kuzeye geçiş için en müsait giriş kapısı - bilenler hatırlayacaktır-
Ledra Palas Oteli önündeki geçittir. Bu geçite, tertipli ve hileli, rum öğrencilerden oluşan ve 
rum kadınlarının da katıldığı devamlı bir nümayiş sergilediler. Buna rağmen yine 100'ün üze
rinde milletvekilinin Kuzeye geçmesine mani olamamışlardır. 

Hintli delegelerden öğrendiğimize göre, Kuzeye geçişlerini bu bayan nümayişçiler engelle
mişler. Keza Tunuslu delegelerden öğrendiğimize göre, Ledra Palas'a, geçite gitmek üzere ara
dıkları taksiler kendilerine hizmet vermemişlerdir. Olayın devlet terörü büyüklüğünde olduğu
nu ifade etmek istiyorum; taksilere talimat verilerek, delegeleri Kuzeye götürmeyecekleri telki
ninde bulunuluyor. 

Hafta içerisinde rum basını, diğer bazı delegelerin de -özellikle bazı diplomatların ve Mı
sırlı diplomatların- Kuzeye geçirilmediğini gururla ifade ediyor. Yine Rum basını "Kıbrıs hal
kının onaylattırılan karar ve deklarasyonlara karnı toktur. Bunlardan bıktık; bunları bırakıp, 
kâh güçlü, kâh zayıf, karar ve deklarasyonlarla, vaatlerle, desteklerle artık sarhoş olmaktan 
vazgeçelim" diye artık kendi kendilerini tenkit etmektedirler. 
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5.4.1990 tarihli "AGON" isimli Rum gazetesinin ifade ettiği gibi, onaylattırılan belgeler
den artık herkesin tadı kaçmıştır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ev sahipliği hakkını istismar ederek, bazı kararları onaylat-
mıştır; bu doğrudur. Ama, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin katılmadığını bu top
lantılarda alınan kararların çoğu, raflarda beklemektedir ve öncelikle alınan tek yönlü karar
lar gibi, bir değer taşımayacağını ve tozlanıp gideceğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Güvenlik Konseyinin 12 Mart 1990 tarihinde oybirliğiyle almış ol
duğu 649 sayılı Karar metninin mürekkebi henüz kurumamış iken, Rumlar tarafından böylesi
ne ihlal edilmesi, bizler için hiç şaşırtıcı olmadı. Bu kararın "İşlem" bölümünün S inci madde
si şöyle der : "İlgili taraflar, durumu ağırlaştırıcı davranışlardan kaçınmalıdır." Bu cümlenin 
manası açıktır; taraflara itidal ve sağduyu çerçevesinde hareket etmeleri tavsiye ediliyor; ama, 
işte bu 83 üncü Parlamentolararası Birlik (PAB) toplantısı için Lefkoşa'ya gelen yabancı dele
geler, GKRY tarafından dağıtılan resmî belge ve açık çağrılar, bu ihlalin, sadece birkaç basit 
örneğidir. Bu dokümanlar ellerimizdedir. 

Bu resmî belgelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Kullanılan kötü ve çirkin sözler, 
ancak kendilerine yakışır. Aslında, bu çirkin davranışları, 649 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı 
karşısında duydukları suçluluk, eziklik ve ağır yenilginin kompleksinin tezahürü olarak yo
rumluyorum. 

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bu konferansa, ek gündem maddesi olarak, "Akdeniz'de Barış 
ve Güvenliğin Sağlanması" başlığı altında bir madde ilave etmiş ve bir de tasarı yayınlatmıştır. 
Türkiye'nin katılmadığı bu toplantıdaki karar metninin, bizim bakımımızdan hiçbir anlamı 
ve geçerliliği yoktur. Kıbrıs Rumlarının her geçen gün bombardıman ölçüsünde artan belge 
ve yayın tazyiklerinden kurtulamadıklarını bize açıkça ifade eden yabancı parlamenterler, mi
safir bulundukları bu ülkenin şantaj ve taktiklerinden bunaldıklarını ve tiksindiklerini ifade 
etmişlerdir. Pakistan başta olmak üzere İsviçre, Fas ve Batı Alman delegelerinin, Türk tarafla
rının dinlenmediği bir toplantıda tasarı yayınlanmasına itirazlarına rağmen malum tasarı ha
zırlanmış; ancak, tasarıda görüleceği üzere, Türk ismi zikredilmemiştir. Ne var ki, Türk kuv
vetleriyle ilgili ibare ise, Rum Başkanı Lyssarides tarafından, son dakikada, üzgünüz ki, Avust
ralyalı delegelerin gayretkeşliği yi e, âdeta arka kapıdan, metne sokulmuştur. 

Metinde bulunan, "Adanın bölüşülmüşlüğü, yabancı işgal kuvvetleri, insan hakları ihlalleri" 
deyimlerinin muhatabı ve adresi, Adada bulundurduğu 10 bini geçen askerî gücü, 2 bine yakın 
komondoları ve Adaya gönderdiği göçmenleriyle Yunanistan'a; 1963 yılından beri izlediği in
safsız ve uzlaşmaz tutumuyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimine aittir. Ayrıca, Adada İngiliz üsle
rinin ve İngiliz askerinin bulunduğu da gözlerden uzak değildir ve unutulmamalıdır. 

Bugüne kadar Adada yaşamakta olan iki toplum, iki ayrı millî topluluk, iki parlamento 
ve iki bayrağın varlığı ve tarafların kendi geleceklerini kendi arzularına göre tayin etmelerinin 
vazgeçilmez hakları gerçeği, adayı ziyaret eden parlamenterler tarafından da tescil edilmiş ve 
görülmüştür artık. 

Adada bir basın toplantısında, bu toplantının Vasiliu'nun ayağına dolaşacağını da söyle
miştim; işte, amacım bu idi. Bugün Adaya gelen parlamenterler, bugün Adayı gezenler, Ada
daki gerçek varlığı gördüler ve artık tek olarak Adayı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin temsil 
etmediğini iyice anladılar. Esasen, Güvenlik Konseyinin 649 sayılı Kararı da, Adada varılacak 
nihaî çözümün her iki tarafça da kabulü öngörülebilir bir yöntemi belirtmektedir. 
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Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Türkiye aleyhindeki çalışmalarını gözümüzle 
gördük, izledik; bunların çok çarpıcı bir örneğini sizlere burada aktarmadan geçemeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu'daki bölücü unsurun iki temsilcisi, rum kesimine da
vet ediliyorlar ve liderleri Doktor Vassos Lyssarıdes'in davetlisi oluyorlar. Bu iki bölücü için, 
bu iki terörist için, Rum Enformasyon Dairesi, uluslararası bir basın toplantısı düzenliyor ve 
bu toplantıya bir Türk gazetecisi de katılıyor... Ben, kendisiyle konuştum, gerekli belgeleri al
dım, bu dokümanlarla ilgili bilgileri gerekli makamlara arz edeceğim. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin bütün engellemelerine ve çıkardığı binbir türlü güçlükle
re rağmen, heyetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki çabaları ile ülkemiz menfaatlerine 
hizmette bulunmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 413 sayûı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son Bakanlar Kurulu toplantısı ve bu toplantıda alınan kararlar konusunda 
Kars Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Ana

yasanın 12 nci maddesinden 40 inci maddesine kadar olan bölümü, kişi temel hak ve özgür
lüklerini; seyahat, düşünce, toplantı, hak arama ve basın özgürlüğünü hüküm altına almıştır. 

Yine, Anayasanın 138 inci maddesinden 145 inci maddesine kadar olan bölümü, yargının 
ve hâkimlerin bağımsızlığını; 125 inci madde de, idarî işlemlere karşı yargı denetimini düzenle
miştir. Aynı madde, olağanüstü hallerde sadece yürütmenin durdurulmasının sınırlanabilece
ğini hüküm altına almıştır. Yani, olağanüstü hal söz konusu olsa bile, sadece yürütmenin dur
durulması sınırlanabilecektir. 

Yine, Anayasanın 6 ncı maddesine göre; "Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa
dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz." 

Olağanüstü hal bölgesinde yaşanan durum, bu mudur? Bu bölgede, Anayasa, açık ve se
çik bir şekilde askıya alınmış ve keyfiliğe kanunî bir meşruluk kazandırılmıştır. Nedir yapılan? 
413 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, basın özgürlüğü ayaklar altına alınmıştır : Keyfi 
bir şekilde adam mı öldürüldü; kitlesel kıyıma ya da jenosite mi gidildi; işkence mi yapıldı; 
yoksa gözaltı süresi mi aşıldı?.. Bunları yazan gazete ya da derginin vay haline!.. "Gerçek dışı 
haber" denerek toplatma kararı verilecek; daha olmazsa, matbaanıza el konacak... Peki, nere
de kaldı basın özgürlüğü?.. 

Kendi halinizde bir insansınız, etliye sütlüye karışmıyorsunuz; ama, bölge valisinin de emrine 
girmek istemiyorsunuz, ya da muhbirliği kabul etmiyorsunuz; korucu olmak veya silah almak 
ta istemiyorsunuz... Cezanız sürgün olabilir!.. 

Grev yasak, sendikal faaliyetler yasak... Liberel ekonomiden söz edilir, ticaret özgürlü
ğünden söz edilir; ama, işyerini kapatmak yasak!.. 

Bölge valisine ya da bir tim görevlisine, "Gözünün üstünde kaşın mı var" dedin; buldun 
belanı... Ağır tazminatlar ödersin; Matbaan, gazeten, dergin elinden gider... 

Bir yargıçsınız; örneğin, Diyarbakır ya da Siirt'te mahkeme başkanısınız... Bölge valisinin 
isteği ya da beklediği bir kararı vermediniz, adalet gerçekleşsin istediniz... Yandınız... 6 ncı 
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maddeye göre, Hakkâri'nin hudut bir ilçesine sürgüne gitmek zorunda kalırsınız. Bu sürgünü 
göze almak ya da valinin emrine girmek zorundasınız. Peki, nerede kaldı yargıç ya da mahke
me bağımsızlığı tozlu raflarda mı?... 

Savcı, valinin bir memuru... yasalar uygun olmasa bile, emir üzerine kamu davası açmak 
zorunda. Sayın valinin keyfine uygun bir yasa bulacak!.. Çaresi yok savcının... 

Kararname ile, yasama organı, devre dışı bırakılmış; yargı da emrinde. Peki, geriye ne kal
dı? Sadece yürütme. Yürütmeyi kim temsil ediyor? Bölge valisi. Hiçbir tasarrufuna karşı mah
keme yoluna gidemiyorsunuz; Cumhurbaşkanından daha da kudretli!. Peki, bunun adını ko
yun sayın milletvekilleri... Şimdi, buna, "demokrasi" demek mümkün müdür? Diktatör Pin-
nochet bile kendi koyduğu yasalara bağlı hareket ederken, Bakanlar Kurulunun, yasama orga
nı olan Meclisi devre dışı bırakarak, Anayasayı ve daha birçok yasayı ayaklar altına almasına 
ne ad koyarsınız?! Bu, olsa olsa, Hitler ya da Mussolini faşizmidir, dağ kanunlarına meşruiyet 
kazandırmadır. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Katilleri durdurma yasası. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hem, İçişleri Bakanı, basın mensuplarının bir sorusu 
üzerine "PKK telefonla kepenk kapattırıyor..." 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Katilleri durdurma yasası... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Siz kararnameyi incelemediniz; kararnameyi lütfen 

inceleyin, ondan sonra söyleyeceğinizi söylersiniz. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Ölenlere, ölülere sorulsun. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — tzin verin konuşayım. Ne yaparsanız yapın, konuşa
cağım ben. 

Hem, İçişleri Bakanı, basın mensuplarının bir sorusu üzerine "PKK telefonla kepenk ka
pattırıyor, bu suç olmuyor da, biz zorla açtırınca mı suç oluyor?" diyerek, yasa tanımazlığını 
bir defa daha ortaya koymuştur. Yani, sıradan bir ya da birkaç insan kepenk kırdığı zaman 
bunun adı terör olacak; ama, Sayın Bakan ya da valileri, balyoz ve dipçikle kepenk kırdırdık
ları zaman, bu terör olmayacak! 

Olacak iş mi, kim inanır buna? Kepenk kıran kim olursa olsun, kimin adına hareket edi
yor olursa olsun, bu bakan olsa bile, bu Başbakan olsa bile, terörist olmaktan kurtulamaz. 
Yani, bireyler için geçerli olan yasalar, kılıç gibi kesen yasalar, siz söz konusu olunca tozlu raf
lara kaldırılacak! Haklısınız Sayın Bakan; Çünkü, siz devletsiniz. 

Değerli milletvekilleri, askerî ve polisiye tedbirlerin çözüm olmadığı, dünya pratiği ile or- ' 
taya çıkmıştır, tşte Polonya, işte Şili, Güney Afrika ve daha birçok dünya ülkesi... Ülkemizde 
yaşanan olaylar da yeteri kadar derslerle doludur. 1978 yılından bu yana, sıkıyönetim ve ola
ğanüstü hal uygulaması devam ediyor; ama, sonuç, sıfır. 

Kocaman 12 yıl; hep de askerî ve polisiye tedbirler uygulanmış ve uygulanıyor; ama, nere
ye varıldı?.. Olaylar daha da artıyor, kan daha çok akmaya devam ediyor; üstüne üstlük, bu 
uygulamalar, milyarlarca liralık ek malî bir yükü de gerektiriyor : Vergi ve zam yoluyla halkın 
kesilen ekmek parası, köy korucularına, time, silaha, benzine, araç ve gerece yatırılıyor. 
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tktidara sesleniyorum : Yanlış politikalarınızın faturasını ve bedelini, Edirneli, Zongul
daklı ya da Ankaralı insanlarımız çekmek zorunda mıdır? 

Değerli milletvekilleri, lütfen açın, kararnameyi okuyun, "terör" dediler, günlerce terörle 
beynimizi şişirdiler, "teröre karşı tedbir " dediler; ama, kararnamede terörün tek kelimesi yok. 
Demekki, sözünü ettikleri "terör", işin bahanesi. PKK'ya karşı, zaten tedbirlerini almışsın, 
alabileceğin başka tedbirin de yok. Kısacası, PKK ile savaşıyorsun. Peki, bu kararname neyin 
nesi? 

Sayın Başbakan, iki gün önce, "Bu kararnameyi, bölücülere destek olanlar için çıkardık" 
diyerek, gerçek niyetini ortaya koymuştur. Şimdiye kadar PKK'ya destek olmak yasal mıydı 
ki, Sayın Başbakan bu açıklamada bulunuyor? Ama, sorun başka... Yoksa, sendikal faaliyet
lerin, işçi grevlerinin, seyahat özgürlüğünün, basın ve hak arama özgürlüğünün terörle ilgisini 
anlamak ya da kavramak mümkün değildir değerli milletvekilleri. 

Doğuda ayrı, batıda da ayrı kanunların uygulanması gibi vahim bir durumu ortaya çıka
ran bu kararname, belli ki, generallerin baskısı ile düzenlenmiştir; yoksa, politikacıların bu 
kadar acemi olmaları mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, çözüm, demokratikleşmededir, tikeleri Parlamentoca tespit edile
cek bir demokratik açılım paketi bölgede uygulanmadığı sürece, bu kan gölüne daha da çok 
kan akacaktır. 

Bu kararname kaldırılmalıdır. Olay, PKK'ya karşı tedbir olmanın boyutlarını çok çok aş
mıştır. Bu kararname ile, demokrasiye ve halka karşı, ilan edilmeyen örtülü bir savaş açılmış
tır. Bu ayıbı Parlamentonun üstünden kaldıracağınıza inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir; sunuşlara geçiniyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Başkanlığının, TBMM Başkanlığınca, Bayındırlık, imar, 

Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 389 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name /lakkında komisyonun görüşünü belirtmek üzere, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna havale edilme
sine ilişkin tezkeresi 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının İçtüzüğün 35 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrasına göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
222 Sayılı Çevre Gene! Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün

de Kararname Yüksek Başkanlıkça, 22.1.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. Bu 
defa 9 Kasım 1989 tarihli ve 20337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanıp aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan 389 sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname 13.11.1989 tarihinde Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır. 

389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi, 222 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyi yürürlükten kaldırmaktadır. 
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Ayrıca, Komisyonumuzun gündeminde bulunan Sağlık ve Sosyaİ Yardım Bakanlığının teş
kilat ve görevleri hakkında 181 ve 210 sayılı kanun hükmünde kararnamede çevre sağlığı ile 
ilgili görev ve yetkiler yer almaktadır. Bu sebeple, Komisyonumuzun 29 Mart 1990 tarihli 10 
uncu Birleşiminde 389 sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Komisyonumuza havale edilerek Komisyonumuzun görüşünün be
lirtilmesinde yarar olacağı kanaatine varılmıştır. 

İçtüzüğün 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gerekenin yapılmasını Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz ederiz. 

Mustafa Balcılar 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da aynı görüşe katılmaktadır. Söz ko

nusu kanun hükmünde kararname tçtüzüğün 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonuna havale edilecektir. 

2. —italyan Senatosu ile Temsilciler Meclisi Başkanlarının Davetleri üzerine, Roma'da yapılacak 
"EUREKA'nm Rolü ve Üçüncü Ülkelerle Muhtemel ilişkiler" konulu parkrnentolararası toplantıya, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyetinin gönderilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1204) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İtalyan Senatosu Başkanı Giovanni Spadolini ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nüde Jotti 

tarafından TBMM Başkanlığına gönderilen bir mektup ile 14-15 Mayıs 1990 tarihlerinde Ro
ma'da yapılacak "EUREKA'nm Rolü ve Üçüncü Ülkelerle Muhtemel İlişkiler" konulu parla
mentolararası toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icbet edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

1. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, (6/728) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/165) 
BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10.4.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 427 nci sırasında yer alan (6/728) 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Özer Gürbüz 
Sinop 
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BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

4. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz 'in, (6/736) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/166) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10.4.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 431 inci sırasında yer alan (6/736) 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 10.4.1990 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
5. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz 'm, (6/747) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/167) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10.4.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 442 nci sırasında yer alan (6/747) 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

6. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (6/748) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10.4.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 443 üncü sırasında yer alan (6/748) 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Ersin 
tzmir 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen di

ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı Kurulması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/621) 
(S. Sayısı : 402) (1) 

(1) 402 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme tdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler.. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Altıner söz istemiş

lerdir. 
Buyurun Sayın Altıner. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelerimizi arz etmek için söz aldım. 

Şimdi, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini geliştirmek, fevkalade önemli bir hadise. 
Böyle bir kanun tasarısının hazırlanması, çıkarılması için geç bile kalınmıştır denebilir. An
cak, elimizdeki bu mevcut tasarıyla, küçük ve orta ölçekli sanayii geliştirme ve desteklemenin 
mümkün olmayacağı görülmektedir. Kanun tasarısının içeriği ile, adı arasında bir benzerlik 
yok. Bu tasarı, tamamen, birtakım hayal mahsulü ve tatbiki imkânsız maddelerle, sözlerle do
ludur. Bu yasa tasarısı içinde küçük ve orta işletmelere merhem olacak hiçbir şey yoktur; maa
lesef, tatbik kabiliyeti de yoktur. 

Sayın milletvekilleri, küçük ve orta işletmelerin, ANAP İktidarı döneminde ne hale geldi
ğine bir bakalım. Bu işletmeler son derece mağdur olmuşlardır. Küçük işletmelerin toplam iş
letmelere oranı -bu vereceğim değerler KÜSGET'in raporlarından alınmıştır- yüzde 98, istih
dama olan oranı yüzde 46, yatırım paylarına oranı yüzde 26, üretim paylarına oranı yüzde 37'dîr. 
Küçük ve orta işletmelerin durumu böyle büyük değerlere ulaştığı halde, kullandığı krediler 
açısından toplam kredilere oranı yüzde 2,5-3 mertebesindedir. Küçük işletmelerin aldığı kredi 
payları yüzde 3'ü geçmemektedir. 

ilerlemiş Batı ülkeleriyle bir kıyaslama yapmak istiyoruz. Bu işletmelerin, Amerika Birle
şik Devletlerinde kullanılan kredi payları yüzde 43, Hindistan'da yüzde 15, Japonya'da yüzde 
50, ingiltere'de yüzde-27, Güney Kore'de yüzde 47'dir. Türkiye'de bu işletmelerin kullandığı 
kredi miktarının yüzde 3 olduğu düşünülürse, zaten küçük ve orta ölçekli işletmelerin duru
munun perişan bir noktada olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bunu şu maksatla söylüyorum : Getirilen yasa tasarısıyla, bu noktalara, bu söylediğim 
konulara cevap verilememektedir; bunlara cevap verecek maddeler bulunmamaktadır. Son yıl
larda kredi paylarını kimlerin kullandığı bellidir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin -eğer kredi 
alabiliyorlarsa- kullandıkları kredileri ödememeleri gibi, banka dolandırması gibi bir şansları 
yoktur; onların sadece senetleri protesto olmaktadır. Bugün, Türkiye'de protesto olan senet 
sayısının çok önemli bir bölümü, küçük ve orta ölçekli işletmelere aittir. Tabiî, senetleri pro
testo olunca, senet mafiasıyla da muhatap olmaktadırlar. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, işlevleri icabı, mal ve hizmet üretimlerinde tüketiciyle di
rekt muhatap olurlar. Bu enflasyon sebebiyle tüketici, zaten perişan olmuştur. Perişan olmuş 
olan tüketici alışveriş hudutlarını son derece kısmış ve dolayısıyle, bu hat, bu işletmelere de 
yansımış, mal ve hizmet satamaz olmuşlardır. Neden?.. Çünkü, alıcı yok; alıcı ile satıcı 
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arasında irtibat kopmuştur. Bu işletmeler, aşırı enflasyon nedeniyle, yatırım ve işletme kredisi 
de bulamazlar. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde orta ve uzun vadeli, düşük faizli kredi 
imkânları yoktur; tıpkı Türkiyemizde olduğu gibi. Kısa vadeli, pahalı krediler vardır; ancak, 
kısa vadeli, pahalı ticarî kredileri, yatırım ve işletme maksadıyla kullanan bu küçük işletmeler 
de batmışlardır, batmaktadırlar ve birçoğu da batar hale gelmiştir. 

Şimdi bu yasa ne yapacak? Bu yasa tasarısıyla, bu söylediğim meselelere bir çözüm bulu
nacak mı? bizim incelemelerimize göre bulunması mümkün değildir. 

Sonuç olarak, özetle, bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin durumu iki kalemde toparla
nabilir : Bunların acil sıkıntılarından birincisi talep yetersizliğidir, ikincisi finansman yetersiz
liğidir. Talep yetersizliğinin giderilmesi kendi ellerinde değildir. Talep yetersizliği müşteri gücü 
ile ölçülür; müşteri kalmamıştır. Finans gücü ise, biraz önce anlattığım kredi imkânlarıdır. Bu 
da zaten rakamlarla bellidir. 

Yasa tasarısı içinde bunlar yok. Peki, yasa tasarısında neler var? tki konu var : Bir bürok
rasi, bir de fon var. Bürokrasi icra komitesidir; tasarının 8 inci maddesiyle kurulmuş olan icra 
komitesidir. 3 kişiden oluşur; biri Başbakanın görevlendireceği devlet bakanı, diğeri devlet ba
kanı, diğeri de Sanayi ve Ticaret Bakanıdır. Aslında, biz bu yasa tasarı komisyonda görüşülür
ken de teklif ettik, kabul görmedi; hiç olmazsa bu fonu oluşturan kaynakların bir bölümü, 
orta ve küçük ölçekli işletmelerin üye olduğu konfederasyonlar marifetiyle ve kullandıkları kre
dilerden kesilecek meblağlarla oluşacağı için, bu fonu kullanan icra komitesi içinde bizatihi 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcisi de bulunsun, daha demokratik olsun dedik. Bu 
kabul görmedi. Bunu önerirken de, bu 3 kişilik icra komitesine, 5 kişi olması için, 2 de, Türki
ye Odalar ve Borsalar Birliğinden üye olmasını talep ettik; maalesef bu kabul görmedi. Çün
kü, bunlar neticede kendi paralarını yönetecekler. Para başkasından, fonu yönetenler devlet 
ricali kişilerden oluşmaktadır. Bu, bize göre biraz demokratik gözükmemektedir. 

Yasa tasarısı üzerindeki sözlerim bunlardan ibarettir. Böyle bir yasa tasarısına, bu şekliyle 
ihtiyaç yoktur. Aslında küçük ve orta işletmelerin toparlanmasını, bunların güçlenmesini sağ
layacak bir yasaya ihtiyaç vardır; ama tasarının bu haliyle bunlara bir fayda sağlayacağına inan
mıyoruz. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Neccar Türkcan, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı Kurulması Hak
kında Kanun Tasarısı üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurunuzdayım. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, küçük ve orta ölçekli sanayiin, 
esnaf ve sanatkârımızın, ekonomimizin ve sosyal yapımızın vazgeçilmesi unsuru olduğunu bi
liyor, anayasamızın öngördüğü gibi, "Devlet, esnaf ve sanatkârlarımızı koruyucu ve destekle
yici önlemler alır" ilkesinin zorunluluğunu kabul ediyoruz. Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak buna yürekten inanıyoruz. 
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Bu getirilen tasarıyla, esnafımıza, sanayicimize çok fazla bir şey verilmiş değil. Daha ön
ce KÜSGET'in ve SEGEM'in yaptığı, ama bunları lağvederek başkanlıkta birleştiren bu yasa 
tasarısı, hiç yoktan iyidir anlamındadır. Biz destekliyoruz; yalnız, eksik kalan, bize göre nok
san kalmış bazı konular için değiştirme önergesi vererek, kendi düşüncelerimizi de aktararak, 
bu yasa tasarısının daha iyi hale gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tasarı üzerinde vereceğimiz önergelere eğer itibar buyurulursa, ara 
sanayici dediğimiz, orta ölçekli ve küçük sanayicilerimiz için hayırlı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Küçük Sanayii Geliştirme Teş
kilatı Genel Müdürlüğü gayet güzel bir araştırma yaparak, dünyada diğer devletlerin, küçük 
esnafa, yani ara sanayiciye nasıl imkân sağladıklarını etüt etmiş ve bir kitap halinde toparla
mıştır. Bunlara baktığımızda, başta gelen ve tasarıda da görüldüğü gibi, en büyük finansman 
kaynağı ön plana çıkıyor; yani bu küçük işletmelerin, küçük sanayinin finansman konusu aşa
ğı yukarı birinci planda yer alıyor. 

Bu yasa tasarısında, finansman konusuna yer verildiğini görmüyoruz. Tabiî ki, ara sana
yinin desteklenmesi, üniversitelerle işbirliği yaparak, o sanayinin nasıl gelişeceğini meydana 
çıkarması, danışmanlık hizmetlerini vermesi, işletmelerinin, dünya üzerinde, ürettiği malların 
rekabet alanlarında pazar araması elbette güzel bir şeydir. 

Ancak, bu yasa tasarısı istenileni verebilecek mi? ANAP'ın sermaye şirketlerinden yana 
aldığı tavır nedeniyle, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimize, esnaf ve sanatkârlarımıza gerçek
ten destek olabilecek mi? Eğer mevcut imkânları, gene hayalî ihracatçılara, hayalî fabrikatör
lere, ithalat-ihracatçılara, dolaylı ya da gerçek iflas eden büyük sanayicilere, işadamlarına ve
rirseniz, isteseniz de, küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine, esnaf ve sanatkârımıza bir şey ve
remezsiniz, destek olamazsınız. Onun için, kalkınmamıza gerçekten katkısı olan, işgücü yara
tan, işsizliğin belli boyutta azalmasına kendi kredisiyle katkıda bulunan bu kesime yardımcı 
olunması hususunu, ANAP'ın bugünkü liberal ekonomi modelini başarması çok zor. 

Halk Bankasını geliştirerek, parasal yönden destekleyerek, sermayesini artırıp -
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin programında olduğu gibi- yalnız esnaf ve sanatkâra, küçük 
ve orta ölçekli sanayiciye kredi verir hale getirmeli ve kredi faizlerini mutlaka ucuzlatmalısınız. 

"İcraatı iştir kişinin, lafa bakılmaz" diye bir atasözümüz vardır. Kanun çıkmış; ama es
naf kredi alamıyor, aldığı kredinin faizini ödeyemiyor. Kredi faizi böyle olunca, küçük esnaf 
nasıl kalkınır? Yan tedbirleri almadan bu tasarı kanunlaşırsa, bu, "adamakla mal tükenmez, 
vermekten Allah saklaya" diyen atasözümüze benzer. 

Yasa tasarısının genel gerekçesinde önemle yer alan finansman konusuna bakalım. Halk 
Bankasının, 850 esnaf kefalet kooperatifi eliyle, 2 milyonun üzerindeki esnaf ve sanatkârımı
za, küçük ve orta ölçekli sanayicimize verdiği kredi toplamı 315 milyar lira. Ödemiş'te, Tire'de, 
Selçuk'ta, tzmir ilçelerinde, yani en gelişmiş yörelerimizde kullanılan kredi, kişi başına, A gru
bundan 10 milyon, B grubundan 5 milyon olmasına rağmen, bu yörelerde esnaf ve sanatkârı
mızın aldığı para, ortalama 240 bin lira civarındadır. Yani kredi var; ama bu kredi kullandı
rılmıyor. 

Şimdi, bu 240 bin lira krediyi üst üste kullananlar veyahut da sanayi kredisi olarak kulla
nanlar acaba ne veriyor? 240 bin liralık ortalama -tabiî 10 milyon alan var, 5 milyon alan var-
kredi kullanan yüzde 55 faiz (artı) kooperatif payını veriyor. Yine, Halk Bankasının verdiği 
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küçük sanayi kredisi de 1989 yılı sonu itibariyle 475 milyar liradır. Onun da faiz oranı yüzde 
58'dir. Sanayiciyi desteklemek, ona yol göstermek ve onun gerçekten ana sanayimize katkıda 
bulunması için imkân aramaya çalışıyoruz; ama faiz oranını yüzde 58 olarak kabul ettiğimiz 
de bu insanların bu faizlerle kredi alıp, para kazanarak büyümesi mümkün değildir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, günümüzde holdingler ve sanayicilerimiz, 1 trilyon liraya yakın kredi 
alarak çok düşük faiz oranıyla da bu parayı kullanabilirlerken; küçük ve orta ölçekli sanayici
ye yüzde 58 faizle kredi verilmesi, bu yasanın amacına aykırıdır. Resmî mevduatların en azın
dan bir bölümünün Halk Bankasına yatırılarak, kaynak maliyeti ucuzlatılmalıdır. Böylece, es
naf ve sanatkârın, küçük ve orta ölçekli sanayicinin ucuz kredi alma imkânları artırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesi ve destek
lenmesi için bir başkanlık kurulması olumlu bir yaklaşımdır. ABD'de Avrupa Topluluğunda, 
Hindistan'da, Japonya'da Güney Kore'de devlet desteğine ve gerekli tedbirlerin alınmasına çok 
yıllar önceden başlanmış. 

işte, Küçük Sanayii Geliştirme Teşkilatı Genel Müdürlüğünün araştırdığı elimizdeki ki
tapta da, "Meslek eğitimini tamamlayıcı, ya da değiştirme eğilimini sağlayıcı mahiyetteki eği
tim merkezlerinin kurulması, genişletilmesi ve donanımı, eğitim merkezlerinin geliştirilmesine 
ilişkin bu program dahilinde parasal yönden desteklenir" deniyor; yani diğer ülkeler, bu kuru
mun desteklenmesinin esnafların desteklenmesinin külfetini hep hükümete bırakmış, devlete 
bırakmış; ama biz, bütün külfeti esnafa yüklemişiz, sağdan soldan gelen mallara, oradan bu
radan, çeşitli kurumlardan alınan paralara yüklemişiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısı bugün eksik de olsa, elbette, yine zaman içinde yan
lışlıklarını toparlamaya çalışarak hep beraber ve elbirliğiyle düzelteceğimizin inancı içindeyiz. 
Şimdi bu çalışmaları elbette başlangıç olarak kabul ediyoruz ve daha önceki çalışmalardan da 
faydalanılarak daha iyiye gideceğine inanıyoruz. 

Bizim eksik gördüğümüz konulardan birisi şudur : Sanayiciyi, "ara sanayici" dediğimiz 
küçük ve orta ölçekli sanayiciyi desteklerken, günümüzde teknolojik gelişmelerle kaybolan ve 
tarihe karışan semercilik, kalaycılık, terzilik, ayakkabıcılık ve bunlara benzeyen sanat kesimin
de nasıl iyileştirme yapılacağı burada hiç düşünülmemiş ve buna yer verilmemiştir. Gerçi, Ana
vatan sayesinde, terzilik ve ayakkabı tamirciliği belli bir müddet daha kendini götüreceğe ben
zer. Çünkü hayat o kadar pahalılamyor ki, vatandaş, artık, ayakkabı delindi diye atmıyor, ta
mire götürüyor; pantolon yırtıldı, eridi diye yenisini almıyor, ekonomik bunalımdan, onu dik
tirerek, yama vurdurarak giymeye -bir müddet daha Anavatan Partisi iktidarı da süreceği için-
devam edeceğinden-, bu kaybolan meslekler yanında, bu mesleklerin bir müddet daha orta yerde 
kalacağına inanıyoruz. 

Bu yasanın 8 inci maddesine, icra komitesinin oluşmasına, biz, karşı çıkıyoruz, yanlıştır 
diyoruz. Çünkü tasarının 8 inci maddesine baktığımızda, icra komitesi 3 kişiden oluşuyor, "tcra 
Komitesi, Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlığında, Başbakanca gö
revlendirilecek ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Sanayi ve Ticaret Bakanı olmak 
üzere 3 kişiden meydana gelir" diyor. Yani hükümet, esnaf ve sanatkârın, küçük ve orta ölçek
li sanayicinin çalışmasını, esnaflığı ve bu sanayii bilmeseler de, hükümetin görüşüne göre yö
netecekler. 
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Bu, yanlıştır diyoruz. Bunun için bir önerge verdik. Bunun 7 kişi olmasını ve gerçekten 
konuyla ilgili insanların; yani Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanlığınca 2 
kişinin, Türkiye Odalar Birliği Başkanlığınca 1 kişinin, Türkiye Mühendis ve Mimar odaları 
Birliğince 1 kişinin daha, icra komitesine verilerek, 7 kişinin; yani kanunun amaçladığı, iyileş
tirmeye çalıştığı insanlardan da temsilciler alarak, onların daha iyi karar almasını sağlamaya 
çalıştık. 

9 uncu maddenin (d) bendinde gene, tcra Komitesinin alım-satım yapmasının genel ku
rulca kabul edilmesini, ondan sonra satımı yapmasını istedik. Çünkü, eğer genel kuruldan ka
rar çıkmazsa, olur da dedikodulara neden olur, yanlışlıklar olabilir; bu nedenle de, bu konuda 
bir değişiklik önergemiz var. 

Ayrıca, 14 üncü madde, Başkanlığın hizmetlerinin fonlardan gelecek paralarla yürütül
mesini istiyor. Biz, fonlarla değil, genel bütçeden ayrılacak paylarla bu hizmetlerin yürütülme
sinden yana olduğumuz için, 14 üncü ve 15 inci maddenin tasarıdan çıkarılmasını istiyoruz. 
Eğer Hükümet 15 inci maddedeki geliri düşünüyorsa, bu gelirleri maliyeye alarak genel bütçe
ye kaydetmesini, dolayısıyla, esnaf ve sanatkârımıza çok fazla yük verecek bu fonun da, 
Türkiye'deki diğer fonlar gibi önlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısında, esas desteklemesi gereken finansman eksikliğini 
görüyoruz. Ufak tefek aksaklıklar da olmasına rağmen, esnafımıza, ara sanayicimize bir şey
ler vereceği inancı içinde, tasarıya olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşşekür ederim Sayın Türkcan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ekrem Pakdemirli söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Küçük ve Orta ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı Kurul
ması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Grubumun görüşlerini ifade etmek üzere kür
süye çıktım; sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, küçük ve orta ölçekli sanayinin tarifiyle ilgili oldukça belirsiz tanım
lar yaşanmıştır. Artık son zamanlarda bu tarif belirli bir mecraya sokulmuş ve gerek Avrupa 
ülkeleri, gerekse OECD ülkeleri bir tanımda birleşmiştir. "Küçük ölçekli sanayi" dendiği za
man, 50 kişiye kadar istihdamı bulunan sanayiler ifade ediliyor ve 150 işçiye kadar olan bü
yüklükteki sanayilere de, "orta ölçekli sanayi deniliyor. Ayrıca, Ortak Pazar ülkeleri, 15 mil
yon Ekülük (ECU) bir işletme sermayesinin de var olmasını öngörüyor. 

Burada biz de bu tarifleri aldık ve bugün için 50 işçiye kadar istihdamı bulunan işletmele
re, "küçük sanayi işletmeleri", 150 işçiye kadar istihdamı bulunanlara da, "orta ölçekli sanayi 
kuruluşları" diyoruz. 

Bu tip işletmelerin fevkalade önemli olduğunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz. 
Öncelikle, bu tip işletmeler, daha az yatırımla, daha çok istihdam sağlayabiliyorlar; eko

nomik dalgalanmalardan daha az etkilenebiliyorlar; arz-talep değişmesine daha çabuk uyum 
gösterebiliyorlar; teknolojik gelişmeleri süratle alabilir duruma gelebiliyorlar. Ferdî tasarrufla
rı teşvik eden, mülkiyeti tabana yayan işletmelerdir, bölgelerarası dengesizliği önemli ölçüde 
ortadan kaldırabilecek vasıftadırlar ve büyük sanayinin de vazgeçilmez destekçisidirler. 

— 385 — 



T.B.M.M. B : 102 12 . 4 . 1990 O : 1 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 1985 yılında yapılan Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımın
da tespit edildiğine göre, 194 200'ü aşkın sanayiaşyerinin yüzde 98,6'sı küçük boy sanayi işlet
meleriydi ve yine imalat değerinin yüzde 37'si, istihdamın yüzde 45'i ve toplam yatırımın yüz
de 26'sı, icraatın da yüzde 8'i, bu gibi işletmelerden gelmektedir. 

Bu kadar önemli olan konuda destek sağlayacak yasal bir altyapı gereğinden bu kanun 
tasarı huzurlarınıza getirilmiş olup, böyle bir boşluğu mutlaka dolduracaktır ve elbette ki, de
ğerli katkılarınızla en mükemmel haline gelecektir. 

Bu gibi işlemlerin, gerek Türkiye'de, gerekse gelişmiş ülkelerde problemleri var. Birinci 
olarak, kredi teminindeki problemler gelmektedir. Pazar teminindeki problemler küçümsene
mez. Planlama, üretim, reklam, kalite kontrol konularında da ciddî problemleri vardır. Bunla
rın dışında, teknolojiyi takip edebilme, yönetim, enformasyon, eğitim ve standardizasyon ko
nularında da büyük eksiklikleri vardır. Tabiatıyla bu gibi kuruluşların, bürokrasi ve mevzuatın 
takibinden de oldukça şikâyetleri oluyor. 

Buna rağmen, bu gibi kuruluşlar, Amerika ve Japonya'nın kalkınmasının belkemiğidir; 
oralarda üretimin, istihdamın ve ekonomik faaliyetin en büyük payı, küçük ve orta boy işlet
melerdedir. Türkiye'de de bir nebze bu noktaya gelinme durumu var, kalkınmakta olan Hin
distan'da da böyle bir yapılanma görülüyor. 

Bu gibi kuruluşlara, gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler ne gibi destekler sağla
mıştır, bizdeki eksiklikler nelerdir, bunlara bir göz atmakta fayda vardır. Biraz önce de söyle
diğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da bu gibi kuruluşlar ekonomik faaliyetin 
en büyük payına sahiptir. Bu gibi kuruluşlar için Amerika Birleşik Devletlerinde 15 kanun çı
karılmıştır. Kamu kuruluşları Small Business Administration ve Business Development Aegen-
cies diye iki grup bölge teşkilatları kurmuşlar, illere kadar gitmişler ve burada küçük ve orta 
boy işletmelere danışmanlık hizmetleri yapmaktadırlar. Kredi temininde, yönetimde, bürokra
side ve finansman konularından hizmet vermektedirler. Japonya'da sadece bu gibi işletmeler 
için 29 adet kanun çıkarılmıştır. 13 kamu kuruluşu kurulmuş; bu kuruluşlar yine finansman, 
kredilerin garanti edilmesi, eğitim, teknik ve yönetim danışmanlığı, pazarlama, ar-ge ve bilgi 
sağlama konularında yardımda bulunuyorlar. 

Almanya'da 7 kanun çıkarılmış; 11 kamu kurumu, sadece bu gibi kuruluşlara hizmet et
mek için kurulmuş. İngiltere'de 8 ana kanun, 300 adet teşebbüsü dektekleme ajansı vasıtasıy
la, bu teşebbüsler destekleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizdeki destek nasıldır? Küçük sanayicilerin korunmasıyla ilgili, Ana
yasamızın 173 üncü maddesi bunu garanti ediyor, koruyor. Ayrıta 7 adet kanunda birer madde 
atıfta bulunarak, bu gibi işletmelere bir imkân getiriliyor. Halk Bankasının da anasözleşme-
sinde bu gibi kuruluşlara yardım edileceği belirtiliyor. 

Hukukî yönden, gelişmiş ülkelerdeki gibi, bu meseleye ait bir düzenlememiz yok. Bu ka
nun tasarısı işte böyle bir düzenlemeyi ve boşluğu doldurmayı amaçlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce yapılan görüşmelerde, kredi ve finansman yönünden Halk 
Bankasının destek vermediği veya verdiği desteğin de pahalı olduğundan bahsedildi. 
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Ben aynı görüşlere katılmıyorum; çünkü, 1980 veya 1983 yıllarını aldığımız zaman durum 
şöyle oluyor : Halk Bankasının sermayesi 10 milyar liraydı Şimdi ise, Halk Bankasının öden
miş sermayesi 153 milyar. Liradır. 1983, yılı 100 olduğu zaman, toptan eşya 1 051; yani 10.5 
misli bir artış var. Bu 10.5 misli artışı koyduğumuz zaman, Halk Bankasının bugünkü serma
yesi yüzde 50, reel anlamda artırılmış demektir. Demek ki, ANAP iktidarı zamanında Halk 
Bankası 1983 yılına göre reel anlamda yüzde 50 oranında büyütülmüştür. 

Tabiî ki, Halk Bankası kanalıyla dağıtılan iç.ve dış kaynak tahsisi ve ilgili ayrılan fonlar
da, enflasyonun önünde artış göstermiştir. İhtisas kredileriyle, ticarî kredilerin toplamı da, yi
ne enflasyonun önünde artmıştır. Dolayısıyla iktidarımız, önceki iktidarların tersine küçük ve/ 
ortaboy sanayiye güçlü bir destek sağlamıştır. Tabiatıyla, bu konuda "yeter mi, yetmez mi?" 
münakaşası yapılabilir; ama eldeki imkânlar çerçevesinde bu tarafa daha fazla imkânlar veril
diği açıktır. 

Ayrıca, işyeri temininde de iktidarımız döneminde büyük hamleler yapılmıştır. Mesela 
1965-1983 yılları arasında 18 yıl içinde 90 sanayi sitesi yapılmış, 24 bin işyeri açılmış. Aşağı 
yukarı yılda 1 300 işyeri temin etme durumuna girmişiz. Halbuki iktidarımız döneminde, 
1984-1989 yılları arasındaki 5 yılda 115 işyeri tamamlanmış, yine 24 bine yakın işyeri teslim 
edilmiş, yılda 4 173 adet işyerinin tamamlanması durumu var. Bu demektir ki, ANAP iktida
rı, eskiye oranla üç misli hızla işyeri temin etmiş. Kime? Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmele
rine. Daha programımızda 163 sanayi sitesinin bitirilmesi ve 5 252 işyerinin daha tamamlan
ması öngörülüyor. 

Ayrıca, organize sanayi bölgelerinde de durum çok çarpıcı. Yine 1965-1983 yılları arasın
da 6 adet organize sanayi bölgesi bitirilmiş, halbuki 1984-1989 yılları arasındaki 5 yıllık zaman 
zarfında 10 adet organize sanayi sitesi bitirilmiş. Demek ki, aşağı yukarı 18 yılda yaylanı, biz 
iktidarımız döneminde ikiye katlamışız. Programda halen 36 işyerinin tamamlanması var. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Altıner ve Sayın Neccar Türkcan, burada, gereği 
yokken, Anavatan Partisinin ekonomik icraatıyla ilgili olarak ciddî suçlamalarda bulundular. 
Ben onun için sizlere şöyle kısa bir özet vermek istiyorum. 

öncelikle muhalefet partisine mensup olan değerli arkadaşlarımız, bildiğiniz gibi, geçmişte 
CHP'nin ve AP'nin mirasçısı olduklarını ifade ediyorlar. Onun için, o dönemle, kendi döne
mimizi -Müsaadenizle- mukayese etmek istiyorum. 

Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin 1980 öncesindeki sıkıntılarfşöyleydi : Enerji sıkıntısı 
vardı. Kaç saat çalışabileceklerini hiçbir zaman kestiremezlerdi. Döviz sıkıntısından dolayı ham
madde yokluğu vardı. Hammaddesini tedarik edip edemeyeceklerini bilemiyorlardı. Bir üre
tim planlaması yapmaları söz konusu değildir. Bitmeyen küçük sanayi siteleri vardı... Üye ol
muştu; ama ne zaman o işyerine geçebileceğini bilemiyordu. Tezgâh ithalinde yine sıkıntıları 
vardı; çünkü, döviz meselesi belli değildi; nezaman bu dövizin verilebileceği belli değildi. Sos
yal ve siyasal huzursuzluklar vardı. Ayrıca, girdilerinde karaborsa vardı; girdilerini kaça alabi
leceğine kaça imal edip, kaça satacağına dair herhangibir emare yoktu. 

ANAP döneminde bu küçük sanayi ve orta boy işletmelere ne oldu? öncelikle, elektrik 
kesintilerini kaldırdık; üretim planlaması yapabilmektedir. Döviz darboğazı diye bir şey yok; 
üretim planlamasında dilediği gibi bir çalışma yapabiliyor. Sosyal barış teessüs ettirilmiştir; 
kimi nasıl çalıştıracağını, hangi şartlar altında çalıştıracağını bilmektedir. Bitirilen küçük sa
nayi sitelerine geçebilmekte ve ihracata yönelebilmelerini programlayabilmektedirler. Teşvik mev
zuatıyla, tekstil, elektronik ve otomotiv yan sanayiine de büyük atılım sağlayan tedbirler geti
rilerek, bu gibi kuruluşların daha rantabl çalışması, ekonomik olması ve ekonomiye büyük fayda 
sağlayabilmesi sağlanmıştır. 
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\ Biz, bu çalışmaları da yeterli görmediğimiz için, böyle bir kanun taslağı getirdik: grup 
olarak müspet karşılıyoruz ve bu kanun tasarısının yasalaşması yönünde grubumuzun müspet 
oy kullanacağını ifade ediyoruz. 

Sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türk ekonomisinin bü

yük ölçüde yıllarca ihtiyaç duyduğu bir konuda, Hükümete, fevkalade etraflı çalışmalar yapa
rak, böyle bir tasarıyı huzurunuza getirdiği için şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Daha 1953-1954 yıllarında, Amerikan yardım heyetiyle small business industry mevzuun
da birtakım çalışmalar yapılmış; fakat maalesef bu bir müesseseye dönüştürülememişti. Bila-
hara 1962- 1963 yıllarında da, Sar ayi Bakanı bulunduğum sırada, konu ele alınmış, maalesef 
yine bir hukukî statüye kavuşturulamamıştı. Bugün görülüyor ki, bu mevzu ele alınmış ve fev
kalade güzel bir tasarı huzurumuza, gelmiş bulunuyor. 

Bu küçük ve orta boy ölçekli işletmelerde duyulan sıkıntı, gerek 1953-1954 yıllarında, ge
rekse 1962-1963 yıllarında yabancılara yaptırdığımız tetkiklerde, finansman konusundan çok, 
mamullerin teknik bakımdan birtakım eksikliklerinin tespit edilmesi ve yapılan malların pa-
zarlanmasında bu boydaki işletmelerin yeterli derecede başarılı olmamalarında toplanıyordu. 
Bu itibarla, bu finansman konularının yanında, sağda, solda, gezdiğim yerlerde de görmüşümdür, 
bu müesseselerde fevkalade güzel birtakım araçlar yapılabilmekte; fakat bunların pazarlanma-
sı, müşteri bulması o teşebbüs sahipleri tarafından layıkı veçhile yerine getirilmemektedir. Bu 
sebeple ben, bakanlık ve bu müessesenin icra kurulunca muayyen, zamanlarda muayyen yer
lerde açılacak fuarlarda, bunların mamullerinin, vatandaşlara ve iş sahiplerine gösterilmesin
de büyük yarar görüyorum. 

Büyük işletmelerin çoğu, parçalarını, orta boy ve küçük işletmelerden tedarik ederler ve 
büyük işletmelerin gelişmesinde bu teşebbüslerin son derece büyük rolleri olmaktadır. Bugün 
otomotiv endüstrisinin birçok ihtiyacı, Bursa'da, Kayseri'de, Gaziantep'te, tzmir ve İstanbul 
çevresinde yapılabilmektedir; ama gördüğüm yine odur ki, bu işletmelerin sahipleri, mumulle-
rinin pazarlanmasında duydukları kredi ihtiyacı kadar ve hatta bazı ahvalde bundan daha ileri 
seviyede, pazarlamada zorluk çekmektedir. Bu pazarlama hususuna ehemmiyet verilirse. Bu 
işletmelerin kısa zamanda yükselmeleri, büyümeleri mümkün olabilecektir. 

Şu husus Türkiye'de daima gözden kaçırılıyor : Bir teşebbüs, kendi bünyesi içerisinde bü
yürse, bunun finans temelleri sağlamdır; ama Türkiye'deki gibi, dış kaynakları pek müsait ol
mayan teşebbüs erbabının, yüksek faizlerle kredi tedarik ederek, işletmelerini büyütmesi sön 
derece zordur; ama bu işletmelerin sahiplerinin kendi elde ettikleri kârlarla işletmelerini bü
yütmeleri yolunda birtakım telkinlerde bulunulur, örnekler verilirse, bu teşebbüslerin yavaş 
yavaş büyümeleri mümkün olabilir. Bu çeşit teşebbüsleri sağda solda şahsen tespit etmiş bulu
nuyorum. 

Hükümetin, Bakanlığın ve bilhassa bu kuruluşun icra komitesinin bu yolda bir mesai sarf 
etmesini temenniye değer görüyorum. 
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Bu sebeple söz aldım, dinlediğiniz için hepinize teşekür eder saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen arkadaşımız yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, karar yetersayısını dikkate alır mısınız? 
BAŞKAN — Oylama sırasında dikkate alacağız. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
Toplantıya 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytekİn Kotil (İstanbul) 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Ertuğrul Özdcmir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşiminin İkinci oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı kurulması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/621) 
(S, Sayısı : 402) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiş, maddelere geçilmesinin 
oylanmasında kalmıştık. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş 
MADDE 1. — Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve Orta 

ölçekli Sanayi İşletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini 
yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek ama
cıyla, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulmuştur. 
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Kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz 
ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden : 
Genel Kurul : Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı 

Genel Kurulunu, 
icra Komitesi: Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı 

icra Komitesini, 
Başkanlık : Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığını, 
Fon : Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonunu, 
Merkez ve Enstitüler : Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde ve

ya çevresinde yer alacak, sanayi entegrasyonunu sağlayacak Teknoloji Merkezleri, Teknopark-
lar, ihtisas Merkezleri ve Enstitüleri, Danışmanlık Merkezleri, Uygulamalı Teknik Eğitim Mer
kezleri ve Enstitüleri ile Küçük ve Orta ölçekli Sanayi kesiminin ortak istifadelerine yönelik 
Test-analiz ve Kalite Kontrol laboratuvarları ve Atelyeİerini, 

işletmeler : imalat Sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran Sanayi işletmeleri küçük 
sanayi işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran Sanayi işletmeleri orta ölçekli sanayi işletmele
rini ifade eder. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
işletme Tanımı Değişikliği 
MADDE 3. — Bu Kanunun ikinci Maddesinde tanımı yapılan işletmelerin büyüklük ve 

mahiyetlerini, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu değiştirmeye yetkilidir. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kuruluşun Görevleri 
MADDE 4. — a) Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faali

yetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Ensti
tüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, 

b) Üniversiteler ile Kamu ve özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji alt yapısın
dan işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek, 

c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni tekno
lojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, 
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d) Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri tekno
lojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üreti
me hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Tekno-
parkları kurmak ve kurdurtmak, 

e) işletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuş
turulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje 
profilelerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizas
yon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kap
samlı 'Teknik Yardım ve Destek Program ve ProjeIeri"ni gerçekleştirecek thtisas Merkezlerini 
kurmak ve kurulmasını sağlamak, 

0 İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gel
melerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemele
ri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; mal
zeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanı
mı, bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışman
lık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak isti
fadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fizikî ölçümleme laboratuvar 
ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, 

g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini te
minen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, İşlet
melerin eğitim ihtiyaçlannın tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik 
Eğitim Merkezlerini kurmak, 

h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönün
den güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, 

i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak, işletmelerin yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konu
ya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek. 

BAŞKAN — 4 üncü madde ile ilgili söz isteyen var mı? Yok. 

4 üncü meddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Organları 

MADDE 5. — Kuruluşun organları şunlardır : 
— Genel Kurul 
— İcra Komitesi 
— Başkanlık 

BAŞKAN — Sayın Bakan, maddenin başlığı "Organları" mı olacak, "Organlar" mı 
olacak? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — "Organlar" olarak efen
dim, yanlış yazılmış. 

BAŞKAN — Maddenin başlığını "Organlar" olarak düzeltiyoruz. 

— 391 — 



T.B.M.M. B : 102 12 . 4 . 1990 O : 2 

5 inci madde ile ilgili söz isteyen var mı? Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunyyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci made kabul 

edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurul 
MADDE 6. — Genel Kurul, Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkan

lığında, Başbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye ve 
Gümrük Bakanı Millî Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı Müsteşarı, Yüksek öğretim Kurulunca kuruluş tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle 
ve sırayla tayin edilecek Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu Başkanı, Millî Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartları Ensti
tüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Başkanı, Makine Mühendisleri Odası Başkanı, Elektrik Mühendisle
ri Odası Başkanı, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı, Metalürji Mühendisleri Odası Başkam, 
inşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatakârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği Genel Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavir
ler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türkiye Halk 
Bankası Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Başbakanlıkça uygun gö
rülecek diğer banka Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca se
çilecek S Sanayi Odası Başkanı, Madenî Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı, Elektrik-
Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkam, Ağaç tşleri 
Federasyonu Başkanı ve Türkiye Orta ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneti
ciler Vakfı (TOSYÖV) Başkanından meydana gelir. 

Genel Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır. Genel 
Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanlarla salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oyu çift sayılır. 

Genel Kurulun sekreterya işleri Başkanlıkça yürütülür. 
BAŞKAN — 6 ncı madde ile ilgili söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 7. — Kalkınma Plan ve Programları doğrultusunda, işletmelerin teknolojik ge

lişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak maksadıyla, küçük ve orta ölçekli 
sanayi kesimine ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların palan-
lanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almak, düzenleyici direktifler 
vermek, Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarını incelemek, yıllık çalışma programı esaslarını 
tespit etmek ve önerilerde bulunmaktır. 

BAŞKAN — 7 nci madde ile ilgili söz isteyen var mı? Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
tcra Komitesi 
MADDE 8. — tcra komitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanının Başkanlığında, Devlet Planla

ma Teşkilatı, Müsteşarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sa
natkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, 
TÜBİTAK Başkanı ile idare Başkanından oluşur. 

icra Komitesi, tcra Komitesi Başkanının daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası 
ile en genç iki ayda bir toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların 
eşit olması halinde tcra Komitesi Başkanının oyu çift sayılır. 

icra Komitesinin sekreterya işleri tdare Başkanlığınca yürütülür. 
BAŞKAN — 8 inci madde ile ilgili söz isteyen7.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
tcra Komitesinin Görevleri 
MADDE 9. — İcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Genel Kurulun belirlediği politikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde küçük 

ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almak 
ve yürütmek, 

b) Fonun, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanış esaslarını tespit etmek, 
c) Bu Kanuna göre Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık organlarının çalışma usul ve esas

ları, görev ve yetkileri ile diğer Yönetmelik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği Yönetme
likleri karara bağlayarak bu kununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süre içinde yürür
lüğe koymak, 

d) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel Kuru
lun tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu mad

de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Denetim 
MADDE 10. — Başkanlık ve fonun her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek De

netleme Kurulunca denetlenir. 
BAŞKAN — 10 uncu madeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Başkanlık 
MADDE 11. — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı

ğının yürütme organıdır. 
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Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanı müşterek karar
name ile; Başkan yardımcıları, Başkanın teklifi, tcra Komitesinin onayı ile, diğer personel ise, 
Başkanın onayı ile atanır. Başkan bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir. 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını Başkan tem
sil eder. Başkan, teşkilatın bütün işlerini mevzuat, Genel Kurul ve tcra Komitesi Kararlarına 
göre yürütür. 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve Başkanlığın her kademesindeki yetkililer, sınırları açıkça 
belirtilmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi 
devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BAŞKAN — Komisyonun bir konuda görüşünü almak istiyorum. Bu birinci fıkranın ba
şına bir "Başkanlık" kelimesinin ilavesi gerekli mi efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Uy
gundur efendim, ilave edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Birinci fıkranın başına "Başkanlık" kelimesini ilave ederek maddeyi sun
muş bulunuyoruz. 

Bu maddeyle ilgili söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi kenar başlığıyla birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkanlığın Görevleri 
MADDE 12. — Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir : 
a) tcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak; 
b) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünden, Baş

kanlığın amaçları doğrultusunda uygun kalite ve standartlarda üretimin modern teknolojilerin 
uygulanarak, gelişmiş üretim metotlarıyla sağlanması için merkez ve enstitüler şeklinde teşki
latlanma ile danışmanlık, yönlendirme, rehberlik, eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi hu
susunda icra Komitesince alınan kararlan uygulamak; 

c) Merkez ve enstitülerde gerekü ekipman, atölye ve laboratuvar araç ve gereçlerin yurt 
içi ve yurt dışından tedariki hususunda tcra Komitesince alınacak kararları uygulamak; 

d) Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayiyi, genel sanayi politikalarına göre rehabilite, reor-
ganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlen
dirmek, yabancı finansman ve teknoloji katkısı imkânlarını araştırmak, teşibüslere bu konu
daki devlet destek ve katkılarını planlamak; 

e) işletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stra
tejileri belirlemek ve uygulamaya yönelik teklifleri hazırlayıp İcra Komitesine sunmak; 

f) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletmelerin kuulmasını, 
geliştirilmesini ve desteklenmesini teminen icra Komitesince karara buğlanan faaliyetleri yeri
ne getirmek, uygulamaya koymak; 

g) İşletmelere ekonomik, teknolojik, yönetim alanlarında, müteşebbislik eğitimi gibi ko
nularda destek sağlamak; 

h) işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, labora
tuvar, atölye araçları ve hammaddeleri uygun göreceği esaslar dahilinde temin etmek. 

— 394 — 



T.B.M.M. B : 102 12 . 4 . 1990 O : 2 

i) tşletmelerce üretilen mamullerin pazarlanması ve özellikle ihracatı konusunda gerekli 
düzenleme ve uygulamalara yönelik rehberlik ve destekleme faaliyetlerini yürütmek, konu ile 
ilgili tcra Komitesince alınan kararlar istikametinde teşkilatlanma için gerekli girişimlerde bu
lunmak; 

j) Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili Kuruluşlar arasında koordinasyon ile Başkanlığa 
bağlı teknoloji merkezleri, teknoparklar, ihtisas merkezleri ve enstitüleri, danışmanlık merkezleri, 
uygulamalı teknik eğitim merkez ve enstitüleri arasında koordinasyonu temin etmek; 

k) işletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi dernekle
rin istedikleri yatırım projelerini teknik ve ekonomik açıdan hazırlamak veya hazırlatmak ya
hut bunlar hakkında görüş bildirmek, finansman ihtiyacı konularında danışmanlık yapmak, 
sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti vermek; 

I) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi dernekle
rin verimliliklerini artırmaya yönelik, kapasitelerini tespit etmek, tam kapasite ile çalışmaları
nı temin etmek üzere bunların üretimlerinin ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesinde yar
dımcı olacak hizmet birimlerini kurmak, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının üretimlerinde kul
lanacakları mamul veya yarı mamul malları küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminden temin ede
cek, büyük kuruluşların da üretimlerini küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını karşı
layacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi yerleştirmek, küçük ve orta ölçekli sa
nayi kesimi için ihracat imkânı yaratmak; 

m) İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim konularını tespit etmek ve bu konularda uygula
maya yönelik eğitimi gerçekleştirmek; 

n) Küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü ile ilgili çalışma yapan üniversiteler, bilimsel ve 
teknik araştırma yapan kuruluşlar, çalışmaları küçük ve orta ölçekli sanayicilerin çalışmaları
nı etkileyen diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak diğer ülkelerdeki benzeri çalışmala
rı yapan kuruluşlarla uluslararası organizasyonların faaliyetlerini de izleyerek küçük ve orta 
ölçekli sanayi sektörü konusunda teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, bu işletmelerin ihti
yacını karşılayacak, ilgili kuruluşlara yardımcı olacak her türlü bilgiyi ihtiva eden bilgi işlem 
sistemini oluşturmak ve hizmete sunmak; 

o) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan sanayi işletmelerinin 
rehabilitasyonu ve ortak yararlarına yönelik hizmetler vermek; 

p) Hizmetin gerektirdiği taşınmaz malları edinmek; 
r) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve kadrolarını, alacakları ücrete ait esasları 

ve yönetmelikleri tcra Komitesine teklif etmek; 

s) Küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda gerek üretim gerekse araştırma, geliştirme ko
nularında başarılı çalışmaları olan kişi ve kuruluşları teşvik etmek, ödüllendirmek, bu başarılı 
çalışmaların sanayiye uygulanması konusunda yardımcı olmak; 

t) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı serma
yeli şirketler kurmak, iştirak etmek ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kuynakları 
temin etmek, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlamak; 

u) Küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine engel teşkil eden konulardaki uygulama 
aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyle ilgili olarak söz isteyen var mı? Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul 

edilmiştir. 
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J3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Personel Rejimi 

MADDE 13. — Başkanlığın aslî personeli, tdarî hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak 
istihdam edilir. 

Başkanlığın daimî ve aslilik arzeden görevleri ile bunların unvan ve adetleri, bu görevlerde 
çalışacak personelin tabi olacakları idarî, sosyal ve ücret hükümleri, Başkanlığın hazırlayıp 
tcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik ile düzenlenir. Personele ilişkin di
siplin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine uygun olarak 
düzenlenir. 

Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin 
edilir. Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekâlet veya istisna akdi hükümleri uygulanır. 
Bu fıkraya göre istihdam edileceklerden, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından alınan aylıkları ke
silmez. 

Hangi hizmetlerde işçi istihdam edileceği Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Ancak labora-
tuvar, atölye gibi mal üretimini gerektiren işlerde işçi çalıştırılabilir. 

Sözleşmeli personel, istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazırlayıp icra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak 
yönetmelik esaslarına göre istihdam edilebilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili olarak, komisyonun bir düzeltme isteği var mı efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben de bir soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — Bir saniye... 

Baştan üçüncü fıkranın sonunda, "Bu fıkraya göre istihdam edileceklerden, Sosyal Gü
venlik Kuruluşlarından alınan..." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — "al
makta oldukları" olacak. 

BAŞKAN — "almakta oldukları aylıkları kesilmez" biçimde bir düzeltme yapılması ge
rekiyor; bir redaksiyon hatası söz konusudur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Uy
gundur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayyın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli).— Efendim, kanun tasarısının 1 inci maddesinin son fıkrasın
da, "Kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, tüzelkişiliğe haiz 
ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir" deniliyor. Arkasından geliyor, perso
nel rejiminde, 657 sayılı Kanuna atıfta bulunuyor. Yine, Emekli Sandığı Kanunuyla ilgili hü
kümlere tabi olacağı belirtiliyor. Bu kurum, nasıl oluyor da, hem özel hukuk hükümlerine ta
bi, yani Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine, Medenî Kanun ve Borçlar Kanununun ilgili hü
kümlerine göre işleyen bir kurum oluyor, hem de çalışanları, aynı zamanda devlet bünyesi için
de görev yapan kamu personeli statüsüne giriyor? Bu, tamamen bir ikilem değil midir? Bunu 
bir açıklasınlar efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, Kamer Beye te

şekkür ediyorum. Tabiî, oturumun başında gelmediği ve sonradan eline metni aldığı için bu 
soruyu sormakta haklıdırlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Oturumun başından beri buradaydım. 

SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Bu maddede yer alan per
sonel rejimi, değişiktir. Kurumun, hem kendi personeli var; ayrıca da, başka kuruluşlardan 
emekli olmuş, kendi bilgi ve becerisinden istifade etme imkânına haiz olduğumuz personelin 
istihdamı mevzubahis. Bu noktadan hareketle, madde bu şekilde tanzim edilmiştir efendim. 

Arz ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkanım, bu çelişkidir. Sayın Bakan zaten söylediği

ni bilmiyor ki... Yani, 657 sayılı Kanun, dışarıdan alınan kişiler hakkında değil ki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söylediğini anlasın. 
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verdiler; tatmin olursunuz veya olmazsınız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu Çıkıp buradan konuşuyor!.. 
BAŞKAN — 13 üncü maddeyle ilgili başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Bütçe 
MADDE 14 — Başkanlığın bütçesi Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle

me Fonu olarak oluşturulacak kaynaktan meydana gelir. 
BAŞKAN — 14 üncü madde ile ilgili söz isteyen?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İS inci maddeyi okutuyorum : 
Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu 

MADDE 15. — Bu kanunun amacının gerçekleşebilmesi için T.C. Merkez Bankası nez-
dinde, Başkanlık emrinde, küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme fonu kurul
muştur. 

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir : 
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesine konacak transfer ödenekleri; 
b) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı çalışma ko

nuları ile doğrudan ilgili veya bu çalışmalardan doğrudan faydalanan Bakanlar Kurulunca 
tespit edilen, 233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ye tabi teşekkül, Müessese ve'Bağlı Ortaklıkların Yıllık ve Kurumlar Vergisi matrahına esas 
kârlarının binde biri nispetinde ödeyecekleri aidatlar; 

c) Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Etibank, Sü-
merbank, Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye ihracat Kredi Bankası
nın kurumlar vergisine matrah olan yıllık kârlarının yüzde üçü nispetinde ödeyecekleri aidatlar; 

d) Küçük Sanayi Siteleri ve organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için sağlanan kredi
lerden yüzde iki nispetinde yapılacak aktarma; 
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e) Tükiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun yıllık gelirinin yüzde ikisi nispetinde 
ödeyeceği aidat; 

O Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık geli
rinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği aidat; 

g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin yıllık 
gelirlerinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği aidat; 

h) Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin binde biri nispetinde 
ödeyecekleri aidatlar; 

i) Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatından verilecek yüzde 5 pay; 

j) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince özellertirmeden ve Toplu Konut Fonundan 
her yıl Bakanlar Kurulunca uygun görülecek nispette yapılacak aktarma; 

k) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanan ithalat ve İhracat Fonların
dan her yıl Bakanlar Kurulunca uygun görülecek nispette yapılacak aktarma; 

1) Geliştirme ve Destekleme Fonundan yüzde beş nispette yapılacak aktarma; 

m) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan yüzde iki nispette yapılacak aktarma; 
n) Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler; 
o) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar, Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan 

kaynaklanan sair gelirler; 
p) Her türlü dış (Avrupa iskan Fonu gibi) ve tç kaynaklardan sağlanan krediler; 
r) Türkiye Orta ölçekli işletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfının (TOS-

YÖV) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Bir
liğinin yıllık gelirlerinin yüzde 2'si nispetinde ödeyecekleri aidatlar. 

Fonun gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının göüşü alınarak çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
ALI ESER (Samsun) — Var, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Eser, şahsınız adına mı konuşacaksınız, grup adına mı? 
ALt ESER (Devamla) — Grup adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Grubumuz, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının kabulü yönünde oy vermektedir. Tüm 
ihtiyaçları karşılamamasına rağmen, bu tasarı, bir eksikliği kapatan ve uzun süredir üzerinde 
durulan bir tasarıydı. Ancak, ben, bu maddenin aşağı yukarı sonuna yakın bir fıkrasında, ge
lirlerle alakalı, özellikle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin binde 
l'i nispetinde yapılacak kesintiyle alakalı olarak söz aldım. 

Eğer tasvip olunursa, bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. Zira, meslek
taşlarımız ve diğer odalara mensup sayın üyeler bilmektedir ki, odalar, kendilerini güç bela 
idare eder kuruluşlardır, özellikle meslek odaları... Gelirleri, carî giderlerini zaten ancak karşı
lamaktadır. Her yıl hepimize kongre öncesi gelen mektupların baş maddesi "Lütfen, birikmiş 
aidatlarınızı zamanında ödeyin ki, faaliyetlerimizi yürütebilelim" şeklindedir. 
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Bu durumda, kendisi muhtaç olan meslek odalarının, bir de başka kuruluşlara kaynak 
aktarmasının pratikte mümkün olmayacağını da düşünerek, bu fıkranın tasarıdan çıkarılması
nı öneriyor, bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Efendim, arkadaşımızın teklifi bize yazılı olarak intikal etmediği için, onunla ilgili bir iş

lem yapmayacağız. Yalnız, bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 402 sıra sayılı Yasanın İS inci maddesinin (d) bendinin madde metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Sedat Doğan 
Adana 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Ali Haydar Erdoğan 
tstanbul 

Veli Aksoy 
tzmir 

Tayfun Ün 
Bilecik 

Ali Uyar 
Hatay 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Gerekçe : 
Zaten ekonomik zorluklar içinde olan esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayicinin, 

enflasyonla, sermayesi küçülmektedir. Bir de sanayi sitesi ve organize sanayi siteleri yaptırır
ken, yeni masrafta iken, yatırım yaparken aldığı krediden yüzde 2 pay vermesi, bu kesimi çok 
müşkül duruma sokacağından, maddenin metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Bu önerge ile arkadaşlarımız, (d) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
teklif etmektedirler. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahibi Sayın Türkcan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Türkcan. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısı
nın zaten çok fazla bir şey getirmediğini, KÜSGET VE SEGEM'in görevlerini üstlendiğini, 
parasal yönden, esnaf ve sanatkâra, küçük ve orta ölçekli sanayiciye hiçbir şey sağlamadığını 
söyledik. 
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Ekonomik bunalımın, olduğu hayat şartlarının her gün zorlaştığı ve enflasyonun yüzde 
100'leri aştığı bu dönemde, esnafın, sanayi sitesini yaparken; sanayicinin, organize sanayi böl
gelerinde işyeri yaparken aldıkları krediden bir de yüzde 2 oranında, fona katkıda bulunması, 
esnafı da, ara sanayiciyi de çok müşkül durumda bırakacaktır, sayın Bakan, bu nispetin yüzde 
l'de kalmasını, böyle olursa destekleyeceklerini söylediler. Biz, önergemizde, (d) bendinin çık
ması yerine, yüzde 1 nispetini de kabul edebiliriz. Eğer Sayın Bakan ve ANAP Grubu katılırsa, 
bu nispetin yüzde 1 olarak değiştirilmesini arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi yüzde 1 olarak düzeltiyorlar. 
Sayın Bakan, katılıyor musunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Kabul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Katı

lamıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmeyenler... 

önerge kabul edilmiştir. 
Maddenin (j) bendinde "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince" deniyor, 

"İdarelerince" olarak sanıyorum? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — "İdarelerince" olacak Sa

yın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ayrı 

iki kuruluş haline geldikleri için "idarelerince" olması gerekiyor. 
BAŞKAN — (d) fıkrasındaki yüzde 2'nin yüzde l'e indirilmesi ve yapılan redaksiyonla 

birlikte maddenin tamamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, biz de önerge vermiştik. 
BAŞKAN — önergeniz eksik imzalı olduğu için işleme koyamadık. Usulüne uygun ver

seydiniz işleme koyacaktık. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Mükellefiyet, Beyan, ödeme, Yeri ve Zamanı 
MADDE 16. — Fona kaynak teşkil eden ilgili kuruluşların aidatları bir önceki yıla ait 

kâr miktarlarına göre, her yıl Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki taksit halinde, ilgili 
kuruluşlarca T.C. Merkez Bankası nezdindeki fon hesabına ödenir, ödenen aidatlar, bu ku
rum ve kuruluşlarca matrah hesabına gider olarak kaydedilir. 

Fon gelirleriyle ilgili alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — 16 ncı madde ile ilgili söz isteyen?.. Yok. 
16 ncı madeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum : 
Muafiyetler ve Teşvikler 
MADDE 17. — I. — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş

kanlığı ile Başkanlık emrinde kurulan fon; 
a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadî İşletmeler) Hariç 
b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeni ile Veraset ve İntikal Vergisinden, 
c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler banka ve 

sigorta muameleleri vergisinden, 
d) 15 inci maddede sayılan gelirleri ile bu gelirlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemler, 

sahibi olduğu taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan, Muaftır. 
II. — Bu Kanuna göre kurulacak araştırma Merkezi, Enstitü, Teknoloji Merkezleri ve Tek-

noparklar; 
a) Yatırımlar için, Kalkınmada Birinci Derecede öncelikli Bölgelere uygulanan teşviklerden, 
b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teşhizat, malzeme, laboratuvar ve atelye 

araçları ve hammaddelerin imali, satın alımı veya ithali ile araştırma ve geliştirme faaliyetle
rinden sağlayacakları kazançları için gelir vergisi, kurumlar vergisi veya gümrük vergisi indi-
rim veya istisnalarından ve düşük faizli kredi, hibe ve diğer teşviklerden, Yararlandırılır. 

BAŞKAN — 17 nci madde ile ilgili söz isteyen?.. Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak Hükümler ve öncelik 
MADDE 18. — Bu Kanunla kurulan Başkanlıkça yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
Ayrıca; Başkanlık, alım-satım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
ve çalıştıracağı personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, harcırah uygulama
sında 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir. Ancak, Başkanlığın malları Devlet Malı 
hükmünde olup, bu mallar para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine suç işleyen 
personel bu suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılır. 

BAŞKAN — 18 inci madeyle ilgili söz isteyen var mı efendim? Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte; 
a) Bakanlar Kurulunun 17.6.1983 tarih ve 83/6744 sayılı Karari'ile onaylanıp yürürlüğe 

giren "Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesine" dair Milletlerarası Andlaşmaya 
göre faaliyet gösteren KÜSGET'e, 

b) Bakanlar Kurulunun 10.11.1978 tarih ve 7/16728 sayılı Kararı ile onaylanıp yürürlüğe 
giren "Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezine" dair Milletlerarası Andlaşmaya göre faaliyet gös
teren SEGEM'e, 
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Bu Milletlerarası Andlaşmalarla veya bu andlaşmalar dışında bu iki kuruluşa görev veren 
diğer Milletlerarası andlaşmalarla verilmiş görev, tanınmış hak, yetki ve sorumluluklar, hiz
metlerin yürütülmesi için istihdam edilmiş bütün personel özlük ve yasal tüm müktesep hakla
rı saklı kalmak üzere; taşınır ve taşınmaz mallar, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak 
ve borçlar, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olarak ve ayrıca bir devir işlemine gerek 
kalmaksızın bu Kanunla Kurulmuş Başkanlığa devredilmiş sayılır. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yeni yönetmelik ve uygulama kararları yürürlüğe girinceye 
kadar yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ile onaylanmış ve Kunun Hükmünde olan 
Uluslararası Andlaşmalara göre, KÜSGET ve SEGEM'ce uygulanmakta olan yönetmelik ve 
uygulama esaslarının uygulanmasına devam olunur. 

Personele ilişkin yeni görevlendirme, ücret tespiti, göreve intibak işlemleri sonucunda bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve bu madde gereği istekleri halinde kendili
ğinden devredilmiş sayılan personelin yeni ücretleri eski ücretlerinin altına düştüğü takdirde, 
yıllık olarak eski ücretleri ile yeni ücretleri ve parayla ölçülen diğer menfaatleri hesap edilir. 
Yıllık toplamlar esas alınmak üzere eski ve yeni ücretler arasındaki fark, yeni düzenlemeye gö
re ücret yükselmeleri ile kalkıncaya kadar personele tazminat olarak ödenir. Yeni teşkilatlan
ma ve görevlendirmeler sonuçlanıncaya kadar personel, mevcut görev ve unvanlarında çalıştı
rılmaya devam olunur. 

Bu maddeye göre kendiliğinden Başkanlığa devredilmiş personelden, Başkanlıkta çalış
mayacaklara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki iki ay içinde istifa etmeleri halinde 
kendilerine kıdem tazminatları ödenir. 

Ayrıca Kararname gereği kurulmuş organlar, yeni organlar teşekkül edinceye kadar gö
revlerine devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
<"iKÇÎCt MADDE 2. — Geçici 1 inci maddedeki devir işlemleri kanunun yayımlanmasın

dan iubaren 6 (Altı) ay içerisinde tamamlanır. Devir işlemleri yapılıncaya ve yönetmeliklelr yü
rürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik hükümleri ile uygulama esaslarının uygulanmasına 
devam olunur. 

Devir işlemleri ve bu devirden doğan kazanç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde ü/erinde söz isteyen?.. Yok. 
19 uncu maddeyi oyları niza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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20 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Bu aşamada mı, bundan sonra mı efendim? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu madde ile ilgili. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, kabul edilen maddenin birinde yönetmelikle

re atıf yapılırken "Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının mütalaası alı
narak hazırlanacak yönetmelikler" diye bir deyim geçti. 

Yönetmeliği hangi bakanlığın hazırlayacağının, o maddede açıklığa kavuşturulması lazım. 
Şimdi, yürürlük Bakanlar Kuruluna verildiği için, doğal olarak, yönetmeliği Bakanlar Kurulu
nun hazırlaması gerekir. Bu konunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sanayi Bakanlığı olarak 

hazırlayacağız. Şüphesiz, bu tip yönetmeliklerin hazırlanmasında birtakım kamu kuruluşları
nın bilgilerine müracaat edilecektir efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Maddede, Sanayi Bakanlığına verilmiş bir görev yok. 
Ben size, hatırlatmak için sordum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu' edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, oy kutusu

nun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar Toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; oy kupaları kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle

me tdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasının sonucunu bil
diriyorum : 

Kabul 
Ret 
Çekimser: 

: 220 
5 
2 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. Küçük ve orta boy sanayicilerimiz için hayırlı olsun. (Al
kışlar) 

Sayın Bakana, Teşekkür içîn söz veriyorum. 
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Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; partimizin programında yer alıp, Hükümet programında şeklini bulan, sanayi 
ile ilgili ana politikasına uygun olarak hazırlamış olduğumuz Küçük ve Orta ölçekli Sanayi 
Fon idaresiyle ilgili olarak getirmiş olduğumuz tasarı, bütün grupların tasvibine mazhar ola
rak, bugün görüşülüp, oylanmıştır. Komisyonlarda, her parti grubuna mensup arkadaşımın 
üstün katkılarıyla bu tasarı şekillenmiştir. Böylece, modern teknolojiyi yakalama hususunda, 
küçük sanayicimize, üstün kalitede mal ve ucuz maliyette teknolojiyi takip etme imkânı veril
miş bulunmaktadır. 

Ben, bu kanun tasarısının hazırlanışından çıkışına kadar geçen safhada bütün gruplara 
teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleriyle sözlü soruları görüşmek için 17 Nisan 

1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.00 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Atatürk Havaalanı hudutları içinde özel bir 
Jıavacüık kuruluşu tarafından terminal binası yaptırıldığı iddiasına üişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer 'in yazdı cevabı (7/1210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sını saygı ile dilerim. 

Yüksel Çengel 
istanbul 

istanbul Atatürk Havaalanı hudutları içinde ve pistin hemen yakınında özel bir hava ku
ruluşu olan Sancak Air Havayollarına ait özel terminal inşaatı yapılmaktadır. 

1. Havaalanı içine özel bir kuruluş özel terminal binası yapabilir mi? 
2. Bu terminalin hava trafiği bakımından sakıncası var mıdır? 
3. Bu terminalin ruhsatı var mıdır? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 11.4.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-81/335-11918 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Bayındırlık ve tskân Bakanlığına muhatap 19.3.1990 gün ve Kan. Kar. 

Md.-7/1210-4536/20263 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Çengel'in İstanbul Atatürk Havaalanı hudutları içinde 
ve pistin hemen yakınında özel bir hava kuruluşu olan Sancak Air havayollarına ait özel termi
nal inşaatı yaptırıldığı iddiasına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Havaalanı içine özel bir kuruluş özel terminal binası yapabilir mi? 
Cevap 1. Atatürk Havalimanı sınırlan içerisinde hiçbir özel kuruluşa terminal yapımı 

için özel müsaade verilmemiştir. 

Türk Sivil Havacılık Kanunu gereğince yaklaşık 45 adet sivil havacılık işletmesi kurulmuş 
ve bu şirketler aktivitelerinin yoğunlaştığı İstanbul'da olduklarından, küçük gövdeli uçakları 
büyük gövdeli uçaklardan ayırmak ve daha rahat hizmet vermelerini temin amacıyla 18/36 pis
tinin batısında 400x50 metre ebadında yaptırılmakta olan apron bitişiğinde bu şirketler için 
uçak bakım hangarları ve bu hangarlar içinde, idarî ofisler ve yolcuya yönelik hacimlerin inşa
atına müsaade edilmiştir. 

Sözkonusu binalar; azami 10-15 koltuk kapasiteli uçağı bulunan küçük şirketlerin az sayı
daki yolcularına ana terminal binalarından geçilmeden yolcu işlemlerini kendi hizmet binala
rından yaptırılması amacıyla her türlü inşaat masraflarını kendileri tarafından karşılanmak inşaat 
karşılığı sınırlı kullanım süresi (10 yıl) verilmek, süre bitiminde devredilmek ve bu süre içinde 
de arazi kirası alınmak şartlarıyla yaptırılmasına müsaade edilen terminal niteliğinde olmayan 
uçak bakım hangarlarıdır. 

Soru 2. Bu terminalin hava trafiği bakımından sakıncası var mıdır? 
Cevap 2. Türk Sivil Havacılık Kanunu ve gerekse ICAO Uluslararası Sivil Havacılık an

laşması EK-14'e göre havaalanı sınırları içinde ve yakın çevresindeki yapılaşmalardan mania 
kriterlerine uyan yapılara müsaade edilmekte, bu kriterlere uymayan yapılaşmaya izin verilme
mekte olup sözkonusu uçak bakım hangarlarının konum ve yükseklik bakımından hava trafi
ği yönünden sakıncası bulunmamaktadır. 

Soru 3. Bu terminalin ruhsatı var mıdır? 
Cevap 3. Terminal işletmeciliği için herhangi bir ruhsat alınmasına gerek bulunmamak

tadır. Havaalanları hudutları içerisinde yapılacak her türlü tesisin yapım müsaadesi ile arazi 
tahsisi Havaalanları ve Limanlarını işletmekle görevli ilgili kuruluşumuz DHMt Genel Mü
dürlüğünce yapılmaktadır. 
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Arazi tahsisi yapılan kuruluşlar, tesislerini yapmadan önce sözkonusu kuruluşumuzca 
tespit edilen esaslar dahilinde hazırlanan projelerinin tasdikini müteakip inşaat işine başlamakta, 
yapılar tamamlanıncaya kadar da projeye uygunlukları kontrol edilmektedir. 

2. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Malatya Vagon fabrikasına ilişkin Başbakan'dan so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazdı cevabı (7/1215) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Yüksel Çengel 

istanbul 

1. Malatya Vagon Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının modernizas
yonuna katkıda bulunacak ve yaklaşık üç bin kişiyi çalıştıracak düzeyde planlanmış, arazi ka
mulaştırılmış ve inşaatı bitmiş midir? 

2. İnşaatı bitmiş olan Malatya Vagon Fabrikası Akın Tekstil Firmasına satılmış mıdır? 
Satılmış ise nedenleri? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 11.4.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-82/354-11917 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) TBMM Başkanlığının 19.3.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1215-4559/20373 sayılı 

yazınız, 
b) Başbakanlığın 28.3.1990 tarih ve K.K.Gn.Md. 07/106-199/02266 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Yüksel Çengel tarafından Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin olarak Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, ancak Başbakanlığın ilgi (b) yazılarıyla ken
dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen ilgi (a)'da kayıtlı yazınız eki yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Malatya Vagon Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının moder
nizasyonuna katkıda bulunacak ve yaklaşık üç bin kişiyi çalıştıracak düzeyde planlanmış, ara
zi kamulaştırılmış ve inşaatı bitmiş midir? 

Cevap 1. Malatya Vagon onarım Fabrikasının bitmesi, daha 4 yıllık süreye ve 60.8 Mil
yar TL. finansmana ihtiyaç göstermektedir. 

Soru 2. inşaatı bitmiş olan Malatya Vagon Fabrikası Akın Tekstil Fabrikasına satılmış 
mıdır? Satılmış ise nedenleri? 
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Cevap 2. Bu Fabrika herhangi bir firmaya satılmamıştır. 

Ancak, bugüne kadar yapılan yatırım ve inşaatların zarar görmemesi, ekonomiye kazan
dırılması ve TCDD Genel Müdürlüğüne gelir getiren bir kaynak haline dönüştürülmesi plan
lanmıştır. Bu hedefe yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Malatya Yolcu ve Yük Va
gonları Onarım Fabrikasının ana bloku ile bir kısım binaları, iplik, kumaş, terbiye ve konfek
siyon entegre tesisi yapılmak üzere Akıncılar Entegre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce kira
lanmak istemektedir. Bu talep tetkik edilmektedir. 
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Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkın
da Kanun Tasansına Verilen Oyların Sonucu 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
tsmet ûzarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

— 408 — 

Kanunlaşmıştır. 

450 
227 
220 

5 
2 

— 
217 

6 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay . 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Hüdâi Oral 

DİYARBAKIR 
Abdütkadir Aksu 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
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Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abdullah Ay kon Doğan 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
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Ramız Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah, Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Erlekin 
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MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 

Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğ 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 

Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

(Reddedenler) 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Çekınserkr) 

İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Ak yürek 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
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ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vural han 
Zeki Yavuztürk 
Tfoşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVlN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 

(Oya Katılmayanlar) 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURSA 
Abdul kadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
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EDİRNE 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
öner Miski 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Mehmet Necat Eldem 
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Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk.V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
tsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
İsmet Kaya Erdem (Baş 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
önal Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehdin Işık 
NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
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RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustaffa Parlak 
A. Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (t. A.) 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çetiker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (İ. A.) 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
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VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 

Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Aftk Üyelikler) 

ANTALYA : 1 
HATAY : 1 

ÇORUM : 1 

İSTANBUL : 1 

DİYARBAKIR : 1 

SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

102 NC1 BİRLEŞİM 

12 . 4 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan
lığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporlan (1/621) (S. Sayısı : 402) (Dağıtana tarihi : 4.4.1990) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ille Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları "raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 3. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Ensrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 
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5. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygurl Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 8. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının' Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

12. — İzmir Milletvekili Erdal înönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

13. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Bk Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

14. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 
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15. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S, Sayısı : 367) (Dağıtımı ta
rihi : 28.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçlularm ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişljeri komisyouları ra
porları (1 /541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28,2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı: 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1 /603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

22. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
ilişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 24. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

25. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 
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26. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk' 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 29. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 30. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi ; 13.3.1990) 

31. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

32. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması! 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kariun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 33. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

34. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19,3.1990) 

35. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

36. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi ı 28.3.1990) 
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X 37. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

38. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyon'ları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

39. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Biı Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

40. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan SakaUıoğlu'nun, TürK Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

41. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

ı m>m<< 

(102 nci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 402) 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İda
resi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/621) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17.10.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2320/04791 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
13.10.1989 tarihinde karariaştınlan "Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

I. — GENEL DURUM : 
1970'lerin sonlanna kadar gelişmiş ekonomilerde, yoğun sermaye-teknoloji yatırımının temel 

olması, bu ülkelerin standart ve seri üretimle maliyetleri düşürerek büyük pazarları ellerinde 
tutmak yolunda sanayi politikaları uygulamalarına ve büyük sanayi üzerine ağırlık vermeleri
ne neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle ekonomik gelişme; temel enerji kaynaklarının önemli 
miktarlarda kullanımına dayalı, ihtisaslaşmayı ve seri üretimi gerektiren endüstriyel teknoloji
lerin kullanımına bağlı olarak sağlanmıştır. 

1980'Ii yılların başlarında ekonomik gelişmeyi belirleyen teknoloji ve metodlarda nitelik 
bakımından bir değişiklik olmuş, bu modelde, temel ekonomik gelişme perspektifini oluştu
ran büyük işletmelerin yanı sıra bu işletmelerin daha verimli üretim yapabilmelerini temin eden, 
gelişme hedefleri bakımından büyük işletmeleri tamamlayan eskiden beri mevcut küçük ve or
ta ölçekli işletmeler, yepyeni bir önem kazanmıştır. 

Ayrıca, büyük ölçekleri nedeni ile sevk ve idaresinde zorluklarla karşılaşılan ve verimlilik
leri belirli bir sınırın üzerinde artınlamayan büyük işletmelerin daha etkin ve verimli çalışma
larını temin edebilmek için destekleyici sektörlere ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 



v Diğer taraftan, başlangıçta sermaye yetersizliği içinde olup kısa sürede sanayileşmek iste
yen ve bunu gerçekleştiren ülkelerde, az sermaye ile çok üretim yapacak bir sistemin kurulması 
zarureti, küçük sanayi işletmelerini bu amaç için ideal kılmıştır. Ancak küçük sanayi işletme
leri aracılığı ile amacı temin edebilmek için iyi bir organizasyona gidilmiş, hammedde temini, 
pazarlama, iş dağıtımı, iş birliği, çıkarılan kanunlarla belli bir sisteme oturtulmuş, finansman 
temininde kefaleti sağlayan organizasyonlara gidilmiştir, özetle bilgi iletişim teknolojisinde kay
dedilen gelişmeler ile daha küçük ölçekli işletmelerin verimliliğinin artırılabilmesi, teknolojik 
gelişmelerin yaygınlaştırılabilmesi ve pazar bilgilerinin süratli dolaşımının sağlanabilmesi de-
santralizasyona gidilebilmesine imkân vermiştir. 

Dünya ekonomisinde meydana gelen ve yukarıda ifade edilen konjonktürel değişme ve ge
lişmeler; özellikle son yıllarda uluslararası ilişkileri artmış olan ülkemizi ve ülke ekonomisinde 
gerek imalat ve hizmet sektörlerindeki, gerekse istihdamdaki önemli payı ve ekonominin temel 
unsuru olan büyük işletmelerin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olan küçük sanayi işletmelerini 
etkilemektedir. 

II. — YENİ GELİŞMEYE DtĞER ÜLKELERDEKİ UYUM ŞEKLİ : 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde (A.B.D., AT Ülkeleri, Japonya, G. Kore, Hindistan) 
küçük ölçekli işletmelere yönelik çalışmalar bir bütün olarak incelendiğinde ortak özelliklerin 
başında, bu kesimi koruyan, yaşaması ve gelişmesi için gerekli altyapı sağlayan yasaların çok
luğu ve niteliği ile uygulamanın devlet tarafından dikkatle izlenmesi ve kontrol edilmesi gel
mektedir. 

Sağlıklı büyümenin vazgeçilmez gereği olarak belirtilen, büyük ve küçük ölçekli işletme
lerin bir arada ve uyumlu çalışmalarını sağlama düşüncesiyle, küçük ölçekli işletmeler için ge
liştirilen teşvik tedbirlerinin en az büyük işletmeler için sağlanmış teşvik tedbirleri kadar hare
kete geçirici ve yönlendirici öğeler taşıması dikkati çeken ikinci önemli noktadır. 

Diğer bir husus, soz konusu ülkelerde, küçük işletmeleri geliştirme, destekleme ve yönlen
dirme amacına yönelik kuruluşların varlığıdır. Bu kuruluşlar söz konusu kesimin mevcut so
runlarının bir kısmını doğrudan, bir kısmını da, ülkedeki kamu ve özel nitelikli kuruluşları 
koordine ederek, onların potansiyellerini belirli yönlere kanalize ederek çözmektedirler. 

Yukarıda ana hatlarıyla açıklanan hususlara açıklık kazandırmak amacıyla; Güney Kore, 
Hindistan, Japonya ve A.B.D.'de küçük ölçekli işletmeler için çıkarılan kanunlar ve alınan ted
birlerin daha detaylı olarak açıklanmasında yarar mülahaza edilmiştir. 

A) Güney Kore'de küçük işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen bir çok önemli kanun bu
lunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 1966 yılında yürürlüğe konan Küçük İşletmeler Kanunu'-
dur. Küçük işletmeleri ilgilendiren diğer kanun, tüzük yönetmelik ve kararlar doğrudan veya 
dolaylı olarak bu kanuna göre düzenlenmektedir. Küçük işletmelerin faaliyet alanlarının çizil
diği bu kanunda, ulusal ekonominin dengeli gelişiminde küçük sanayinin rolü ve önemi vurgu
lanmaktadır. Kanun, uluslararası rekabet, küçük-büyük sanayi koordinasyonu, finans, yöne
tim ve teknik danışmanlık konularında hükümetin araştırmalar yapmasını ve politikalar geliş
tirmesini zorunlu kılar. 

Konu ile ilgili diğer kanunlar, başlıklar halinde aşağıda verilmiştir; 

1. Küçük İşletmeler Kooperatif Kanunu (Aralık, 1961) 
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2. Küçük İşletmeler Koordinasyon Kanunu (Aralık, 1978) 

3. Küçük işletmelerin Korunmasını Teşvik Kanunu (Aralık, 1975) 

4. Küçük işletmeleri Teşvik Fonu Kanunu (Nisan, 1978) 

5. Küçük İşletmelerin Ürünlerini Kullanma Kanunu (Aralık, 1981) 

6. Küçük ve Orta Sanayi Bankası Kanunu (Temmuz, 1961) 

7. Ulusal Halk Bankası Kanunu (Aralık, 1962) 

8. Kredi Garanti Fonu Kanunu (Aralık, 1974) 

Kore'de küçük işletmeleri geliştirme çalışmaları, Kore Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) 
önderliğinde Kore Küçük işletmeler Federasyonu, bunların alt kuruluşları ile toplam 20 banka 
ve kredi kuruluşunun katılımı ile sürdürülmektedir. Küçük işletmelere yönelik hizmetlerin bir 
kısmını doğrudan veren, diğerlerini de koordine eden bir kuruluş olarak dikkat çeken Kore 
Küçük işletmeler Federasyonu, 1962 yılında kurulmuş, halen 12 bölüm, 10 yerel örgüt ve 220 
personel ile çalışmalarını sürdüren bir teşkilattır. Federasyonun yıllık bütçesi 1985 itibariyle, 
% 58'i devlet tarafından karşılanmak üzere yaklaşık 23.7 milyon USS'dır. Kuruluşun amacı, 
Kore Küçük işletmelerinin iç pazarda olduğu kadar, uluslararası pazarlarda da rekabet gücünü 
artırmaktır. Bu amaca ulaşmak için federasyonun verdiği hizmetler genel başlıklar halinde aşa
ğıda sıralanmıştır; 

— Finans 
— Teknik ve Yönetim Danışmanlığı 
— Bilgi Sağlama 
— Pazarlama Yardımı 
— Yan Sanayi Geliştirme. 
B) Hindistan'da, doğrudan küçük işletmelere yönelik ve küçük işletmeler için çıkarıl

mış bir ana kanun olmamasına karşın, 1946 yılından itabaren alınan Sanayi Politikası Kararla
rı ve Beş Yıllık Planlar'da küçük işletmeler planlı ekonominin temel taşları olarak görülmüşlerdir. 

1948'de çıkarılan Sanayi Politikası Kararları; büyük, orta ve küçük sanayinin gelişmesi 
ile ilgili tedbirlerin, Devlet Politikası olarak yazılı hale getirildiği ilk doküman olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu kararlarda, köy işletmelerinin ve küçük ölçekli sanayinin ülke ekonomisi içindeki 
önemi vurgulanıp, bunların sağlıklı gelişimini etkileyen hammadde temini, teknik danışman
lık, büyük sanayi ile koordineli üretim vs. türündeki sorunlar belirtilmiş ve Eyalet ve Bölge 
Hükümetlerine bu konuda terbirler alınması doğrultusunda görevler verilmiştir. Ayrıca, belir
tilen sorunların çözümü ile uğraşacak kuruluşların kurulması ve faaliyete geçirilmesi kararları 
alınmıştır. 

1956 yılında yayınlanan ikinci Sanayi Politikası Kararlarında da küçük işletmeleri koru
mak ve desteklemek yönünde hükümlere yer verilmiş olup, tekelleşmeyi önlemek amacıyla, dev
letin ve özel sektörün üreteceği ürünlerin sınıflandırılmasında bazı malların üretimi sadece kü
çük işletmelere verilmiştir. Ayrıca vergilendirme sisteminde küçük işletmelere kolaylık sağlan
mıştır. Küçük işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla benzer tedbirlerin, gerektiği za
man alınacağı belirtilmiştir. Gelişmiş teknolojiye bağlı işsizliğe neden olmamak koşulu ile, kü
çük işletmelerin üretimlerinin geliştirilip modernleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 



_ 4 — 

1980 Kararlarında, küçük işletmelerin büyük ve orta ölçekli işletmeler ile uyum içinde bü
yümesine ve birbirlerini tamamlayıcı bir yapıya kavuşmalarına önem verilmiştir. Bu amaçla 
yan sanayi ve tali müteahhitlik konuları ele alınmış ve "Çekirdek Fabrika'Mar tanımlanmıştır. 

Küçük işletmelerin korunup, desteklenmesi ve geliştirilmesi için çeşitli tedbirler, yukarıda 
belirtilen Sanayi Politikası Kararlarının yanısıra Hindistan'ın Beş Yıllık Planlarında da yer al
maktadır. 

Hindistan Hükümeti, başta Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (SIDO) olmak üzere gerek 
merkezi düzeyde ve gerekse eyaletler düzeyinde birçok kuruluş aracılığıyla küçük işletmelere; 

— Finans 
— Yan Sanayi Geliştirme 
— Eğitim 
— Teknik ve Yönetim Danışmanlığı 
— Bilgi ve Toplama ve Derleme 
— Uluslararası İşbirliği 
— Pazarlama 
— Sanayi Siteleri 

konularında hizmetler sunmaktadır. 

Küçük sanayi işletmelerine yönelik hizmetleri planlı olarak ilk başlatan ülkelerden birisi 
olan Hindistan'da, belirli bir başarının sağlandığı kabul edildiğinden söz konusu kesim ile ilgi
li kuruluşların listesinin kısa açıklayıcı bilgi ile birlikte verilmesi yararlı görülmüştür. 

1. Merkezi Düzeydeki Kuruluşlar : 

1.1. Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (SIDO) : 

1954 yılında kurulan ve Sanayi Bakanlığına bağlı bir teşkilat olan SIDO, ülke çapında kü
çük,sanayinin sürekli olarak ve organize bir biçimde büyümesini sağlamak doğrultusunda po
litikalar geliştiren, merkezi ve eyaletler düzeyindeki kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen ve 
çeşitli programları uygulamaya koyan bir üst organ olarak faaliyet göstermekte, bu faaliyetle
rini sürdürürken, Bakanlıklar, Planlama Komisyonu, Eyalet Hükümetleri Finans Kuruluşları 
ve küçük sanayi ile ilgili diğer kuruluşlarla yakın ilişki içinde bulunmaktadır. 

SIDO; 26 Küçük Sanayi Hizmet Enstitüsü (SİSİ), 32 Bölge Enstitüsü, 41 Yaygın Hizmet 
Merkezi, 4 Bölgesel Test Merkezi, 1 Takımhane ve Eğitim Merkezi, 2 Eğitim Merkezi ve 4 Üre
tim Merkezi ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.2. Ulusal Küçük Sanayi Şirketi (NSIC) : 

1955 yılında, ülke çapında küçük sanayinin gelişmesini teşvik amacıyla kurulan NSIC, 
4 önemli yerleşim merkezinde açmış olduğu Prototip Geliştirme ve Eğitim Merkezleriyle (PDTC) 
ve çeşitli işkolları ve bölgelere göre açtığı bürolar ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.3. Küçük Sanayi Eğitim Enstitüsü (NSIET), 
1.4. Merkezi Takım Dizayn Enstitüsü (CITD), 
1.5. Merkezi El Aletleri Enstitüsü (CIHT), 
1.6. Elektrikli ölçme Aletleri Dizayn Enstitüsü (İDEMİ), 
1.7. Toplu Eğitim Merkezi (ITC), 
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2. Eyatletler Düzeyindeki Kuruluşlar, 
3. özel Amaçlı Kuruluşlar, 
4. Finansman Kuruluşları, 
(Birçok ticarî ve özel bankayı da içine alan 12 finans kuruluşu). 

C) Japonya'da küçük ve orta ölçekli kuruluşları ilgilendiren bir dizi kanun, kararname, 
tüzük ve kararlar mevcuttur. Ancak, bu hukukî düzenlemelerin hemen hepsinin çıkış noktası 
"Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Ana Kanunu"dur. Bu Kanunun amact, küçük ve orta öl
çekli işletmelerin büyüme ve ilerlemelerini, ulusal ekonomininkine paralel olarak geliştirmek 
ve bu işletmelerde çalışan kişilerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmektir. Yine bu Kanun 
ile hükümete verilen bir diğer görev ise, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçek durumlarını 
ortaya çıkaracak ciddî araştırmaların yapılması ve bunların sonuçlarının ilgili mercilere sunul-
masıdır. 

Kanun ayrıca, bilgili ve tecrübeli kişilerin görüşlerini alacak ve buna dayalı olarak yapıla
cak etüt ve çalışmaları uygulatabilecek bir "Küçük İşletmeler Danışma Konseyi" kurulmasını 
öngörmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin dengeli olarak büyümesi ve gelişmesi, genel anlamda 
tüm ekonominin ilerlemesi anlamına geldiği için, doğrudan bu kuruluşlarda çalışmasalar bile 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetleri ile ilgili herkesin, bu karar ve tedbirlerin uygulan
masında merkezi ve yerel hükümetler ile işbirliği yapması gerekmektedir. 

Ana kanun hakkında gerekli görülen bazı noktalara değindikten sonra, küçük sanayinin 
teşviki ve desteklenmesi için verilecek hizmetlerin yasal temelini oluşturmak amacıyla yürürlü
ğe konmuş olan 29 adet kanun, kapsadıkları konular ve alanlar hakkında fikir verebilme ama
cıyla aşağıda sadece isimler ile sıralanmıştır : 

1. Küçük Ölçekli İşletmeler Ana Kanunu, 
2. Küçük ölçekli İşletmeler Modernizasyonu Teşvik Kanunu, 
3. Modernizasyon Fonu, vb. Aracılığıyla Küçük ölçekli İşletmelere Yardım Kanunu, 
4. Küçük ölçekli İşletmeler Kuruluşu Kanunu, 
5. Küçük İşletme Birliklerinin Organizasyonu ile İlgili Kanun, 
6. Küçük ölçekli İşletme Kooperatifleri, vb. Kanunu, 
7. Küçük ölçekli İşletmeler Rehberlik Kanunu, 
8. Küçük ölçekli Perakende İşleri Teşvik. Kanunu, 
9. Alış Veriş Merkezleri Teşvik Kooperatifleri Kanunu, 

10. Küçük ölçekli İşletmelerin İş Değiştirmeleri ile ilgili Geçici Tedbirler Kanunu, 
11. Küçük Ölçekli İşletmelerde Karşılıklı Emeklilik Yardım Kanunu, 
12. Küçük ölçekli İşletmeler Finansman Kuruluşu Kanunu, 
13. Ulusal Finansman Şirketi Kanunu, 
14. Ticarî ve Sınaî Kooperatifler Merkez Bankası (Shoko Chükin Bank) Kanunu, 
15. Küçük ölçekli İşletmeler Kredi sigorta Kanunu, 
16. Küçük Ölçekli İşletmeler Kredi Sigorta Şirketi Kanunu, 
17. Kredi Garanti Birlikleri Kanunu, 
18. Kurumlar Vergisi ile ilgili Geçici Tedbirler Kanunu, 
19. Küçük Ölçekli İşletmeler Yatırım Ltd. ŞU. Kanunu, 
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20. Küçük ölçekli Taşaron İşletmeleri Teşvik Kanunu, 

21. Taşaronların Alacaklarının ve Diğer ödemelerin Gecikmesini önleyen İşletmelerle 
İlgili Kanun, 

22. Küçük ölçekli İşletmelerin Faaliyetlerini Güvence Altına Almak İçin Büyük ölçekli 
İşletmelerin Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun, 

23. Küçük ölçekli İşletmelere Verilen Hükümet ve Kamu Siparişlerini Güvence Altına 
Alan Kanun, 

24. Bölgesel Sanayi ve Ticaret Kuruluşunun Organizasyonu ile ilgili Kanun, 

25. Çok Küçük İşletmeler İçin Karşılıklı Yardım Hakkında Kanun, 

26. "Sanchi"deki Küçük Ölçekli İşletmelerle İlgili Geçici Tedbirler Kanunu, 

27. Belirli Sanayi Kollarında ve İlgili Alanlarda Faaliyet Gösteren Küçük Ölçekli İşlet
meler İçin Geçici Tedbirler Kanunu, 

28. Geleneksel El Sanatları Sanayiinin Teşvikiyle İlgili Kanun, 
29. Küçük ölçekli İşletmelerin İflasını önlemek Üzere Karşılıklı Yardım Kanunu. 

Bu kanunlar çerçevesinde 13 kamu kuruluşu ve çok sayıda banka ve kredi kuruluşu ile 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yasal örgütleri, söz konusu kesime; 

— Finansman, 
— Kredi Garantisi, 
— Eğitim, 
— Teknik ve Yönetim Danışmanlığı, 
— Pazarlama (İhracaat ağırlıklı), 
— Bilgi Sağlama, 
— Araştırma + Geliştirme 

ve benzeri hizmetler vermek üzere faaliyet göstermektedirler. Bunlar arasında Japonya Küçük 
ve Orta ölçekli İşletmeler Teşkilatı ile Küçük İşletmeleri Teşvik Kuruluşu bu çalışmaların loko
motifi niteliğini taşımaktadır. Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Teşkilatı, Uluslararası Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığına bağlı olup, Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler ile ilgili politikaların belir
lenmesinde etkin bir rol oynar. Kendisine bağlı alt kuruluşlar (Küçük ve Orta ölçekli İşletme
ler Stabilizasyon Kurulu, Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Modernizasyon Kurulu, Küçük ve 
Orta ölçekli İşletmeler tşgüvenliği Kurulu) ile birlikte Küçük ve Orta ölçekli İşletmelere yuka
rıda genel ifadesini bulan çok yönlü hizmetleri sunar. Küçük İşletmeleri Teşvik Kuruluşu, 1967 
yılında kurulmuş olup, hükümetin modernizasyon, yapısal gelişme, yönetim ve teknoloji geliş
tirme programlarında aldığı tedbirleri yürütecek, finans hizmeti ağırlıklı bir organ plmuştur. 

D) Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan küçük işletmeler politikasını ülkenin di
ğer ekonomik ve sosyal politikalarından ayırmak, küçük işletmelerin Amerikan toplum yapısı
nı temel taşını oluşturduğu göz önüne alınırsa, hatalı bir yaklaşım olacaktır. A.B.D.'de küçük 
işletmelerin ekonomik gelişmeye, istihdama, yeni yeni kuruluşlara ve üretim verimliliğine kat
kısı uzun yıllardan beri bilinmekte ve bu meydanda her türlü imkân seferber edilmektedir. Dev
letin küçük işletmelerle ilgili politikasının asıl amacı, rejimin teminatı ve ulusun refahı için ge
rekli görülen serbest ve adil rekabete dayalı sistemi muhafaza etmektir. 
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A.B.D.'de doğrudan küçük işletmelere yönelik çıkarılmış kanunlar şunlardır : 

1. Küçük İşletmeler Kanunu (1953), 
2. Küçük İşletmeler Yatırım Kanunu (1958), 

(Her iki kanun da hemen her yıl programların kuvvetlendirilmesi ve genişletilmesi için 
yenilenir), 

3. Gönüllüler Tarafından Verilen Hizmetlere Dair Çıkarılmış Kanun (1973), 

4. Federal Finansman Bankası Kanunu (1973), 

5. İstihdamı Artırma ve Eğitim Kanunu (1973), 

6. Taahhüt İşlerinde İşin Bir Kısmının Küçük veya Dezavantajlı İşletmelere Tali Müte
ahhitlik Yoluyla Verilmesine Dair Kanun (1978), 

7. Küçük İşletmeler için Ekonomik Politika Kanunu (1980), 

8. Küçük İşletmeler İhracatı Geliştirme Kanunu (1980), 

9. Adalette Fırsat Eşitliği Kanunu (1980), 

10. Küçük İşletmeler Üzerindeki Bürokrasi ve Kırtasiye Yükünün Hafifletilmesi ve Es
neklik Kazandırılmasına Dair Kanun (1980), 

11. İşletmelerde Düşük Gelir Seviyesini (Küçük veya Dezavantajlt İşletmeler) Daha Az 
Vergilendirmeye Dair Kanun (1981), 

12. Küçük İşletmeler Buluş Geliştirme Kanunu (1982); 

13. Meslekî Eğitimde Devlet ve özel Sektörün Ortaklaşa Yöntemler Geliştirmesine Dair 
Kanun (1982), 

14. Kamu Kuruluşlarıyla Çalışan Küçük İşletmelere ödemelerin Çabuk Yapılmasına Dair 
Kanun (1982), 

15. Meslekî Eğitim Kanunu (1984). 

özel olarak küçük işletmeler için çıkarılmış bu kanunların yanında, daha genel kapsamlı 
olarak çıkarılan kanunlarda da küçük işletmelerin çıkarları gözetilmektedir. 

A.B.D.'de küçük işletmeler politikasının planlanmasından ve uygulanmasından sorumlu 
Devlet Teşkilatları, Küçük İşletmeler Teşkilatı (SBA) ile Ticaret Bakanlığının bazı bölümleridir. 

Ayrıca, birçok eyalette küçük işletmelere enformasyon, danışmanlık ve/veya finansman 
temin eden İş Geliştirme Teşkilatlan (Business Development Agencies) vardır. Bu teşkilatlar 
birçok büyük şehirde de mevcuttur. 

Küçük işletmelere destek olmak ve/veya temsil etmek üzere çeşitli tiplerde, kâra yönelik 
olan ve olmayan teşkilatlar da faaliyet göstermektedirler. Bazıları her türlü işletmeye hizmet 
verirken, diğerleri belirli tipteki küçük işletmelere yönelik çalışmaktadırlar. 

Birçok teşkilat kapsam olarak ulusal olmakla beraber, bazıları faaliyetlerini belirli bölge
lerle, eyaletlerle veya şehirlerle kısıtlamışlardır. 

A.B.D.'de küçük işletmeler için tasarlanan ve uygulanan programlar hukukî ve idarî te
melde yıllardan beri geliştirilerek sürdürülmektedir. Bu programların çoğunu 1953 yılında doğ
rudan A.B.D. Başkanı'na karşı sorumlu olarak çalışmak üzere kurulan ve yıllık bütçesi 700 
milyon US $ olan Küçük İşletmeler Teşkilatı (SBA) yürütmektedir. 
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TEŞKİLAT YAPISI : 

Küçük işletmeler idaresi (SBA) üç ayrı kademede faaliyet göstermektedir : 

Genel Merkez : Washington D.C.'de bulunan Genel Merkez Teşkilat politikasını belirle
menin yanında, SBA programlarının ülke çapında uygulanmasını temin etmek üzere Beyaz Sa
ray, Kongre ve diğer ilgili kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yürütür. SBA'da toplam 3 700 kişi 
çalışmaktadır. Bunların 700'ü Genel Merkezde, kalan 3 000 kişi ise tüm ülkeye yayılmış mer
kezlerde istihdam edilmektedir. 

Bölgesel Merkezler : Bölgesel Merkezler ülkedeki 10 büyük şehirde kurulmuştur. (Boston, 
New York, Philadelphia, Atlanta, Kansas City, Dallas, Denver, Chicago, Seattle, San Francis
co). Bu merkezler SBA Genel Müdürü tarafından atanan Bölge Müdürleri tarafından yöneti
lir. Her bölge birkaç eyaletten sorumlu olarak çalışır ve bölgedeki birkaç yerel merkezi de yö
netir. Bölgesel merkezler doğrudan kredi veya danışmanlık türünde destek vermezler. 

Yerel Merkezler : Yerel Merkezler tüm ülkeye dağılmışlardır. Her yerel merkezde kredi baş
vuruları, yönetim danışmanlığı, iş temini ve diğer hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu uz
manlar çalışmaktadır. Bu merkezler bilgi veya yardıma ihtiyacı olan küçük işletmelerin baş
vurduğu asıl temas noktalarıdır. Yönetimleri Bölge Müdürleri tarafından atanan bir idareci 
tarafından gerçekleştirilir. Bir yerel merkez yöneticisi, bulunduğu mahalde küçük işletmelerin 
temsilcisi olarak çalışır ve firmalara hizmet götürülmesinden doğrudan sorumludur. 1986 yılı 
itibariyle A.B.D.'de 111 adet yerel merkez bulunmaktadır. Merkez sayısının azaltılıp çoğaltıl
ması SBA Genel Müdürünün yetkisindedir. 

Küçük işletmeler Teşkilatı (SBA) tarafından verilen hizmetler aşağıdaki başlıklar halinde 
toplanabilir : 

— Finansman ve Kredi Programları 
— Yatırım veya Risk Sermayesi Programları 
— tş Temini Hizmetleri 
— Yönetim Geliştirme 
— Temsilcilik Faaliyetleri 
— Küçük işletmeler Buluş ve Araştırma (SBIR) Programı 
— Kadın Girişimcileri Destekleme. 

III. — ÖRNEK ALINAN ÜLKELERİN İNCELENMESİNDEN ÇIKAN SONUÇ : 

Şimdiye kadar yapılan açıklamalar dikkate alındığında, küçük sanayi geliştirme çalışma
larında başarılı örnekler olarak belirginleşmiş dört ülkenin aşağıda sıralanan esaslar çerçeve
sinde incelendiği görülecektir; 

— Küçük ölçekli işletmelere yönelik yürürlükteki kanunlar, 
— Mevcut kanunların uygulayıcısı kamu ve özel nitelikli kuruluşlar, 
— Verilmesi amaçlanan hizmetler. 

Gerek Japonya, G. Kore, Hindistan gibi belirli müdahaleci ve himayeci politikalarla, ge
rekse A.B.D. gibi serbest vevadil rekabete dayalı politika ile sanayileşmiş ülkelerde, küçük sa
nayi ile ilgili özel hukukî düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Bu düzenlemelerden 
her dört ülkenin ortak noktalan yukarıda belirtilen üç esas içinde ele alındığında aşağıdaki 
sonuçlar çıkmaktadır; 
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— Küçük ölçekli işletmeler sadece sosyal bir olgu olarak değil, ekonominin önemli bir 
unsuru olarak ele alınmaktadır. Mevcut kanunların sayısı, niteliği ve küçük işletmelerin, ülke
nin toplam kredi hacimleri içindeki paylan bu yargının en önemli işaretleridir. 

— Mevcut kanunlar, kamu önderliğinde, konu ile doğrudan ilgili küçük işletmelerin ya
sal örgütleri ve büyük sanayi kuruluşlarının katılımı ile oluşan kuruluşlar tarafından yürütül
mekte, bir merkezi kuruluş aynı zamanda koordinasyon görevini de üstlenmektedir. 

— Verilmesi amaçlanan hizmetler büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

IV. — TÜRKİYE'DE DURUM : 

incelemeyi aynı esaslar çerçevesinde Türkiye için sürdürdüğümüzde karşılaşılan tablo ana 
hatlarıyla şöyledir; 

— Anayasanın 173 üncü maddesinde, "Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyi
ci tedbirleri alır" hükmü getirilmiş olmakla beraber ülkemizde küçük sanayiye hasren çıkarıl
mış bir kanun veya başka bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bazı yasal ve idarî metin
lerde, küçük sanayi ve küçük sanayicilere yönelik hükümlere mevzuatımızda rastlanmaktadır. 

Bu hükümlerin yer aldığı Kanunların önemlileri şöylece sıralanabilir : 

1. 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Mad
de : 2, 11), 

2. 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (Madde : 11, 12 ve İS), 

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3146 Sayılı 
Kanun (Madde : 2), 

4. 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK'ye tstinaden Hazırlanan Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
Ana Statüsü (Madde : 4), 

5. 5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 

6. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu, 

7. 933 sayılı Kalkınma Planlarının Uygulanma Esaslarına Dair Kanun, 

8. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu (Madde : 24). 

3143 sayılı Kanun, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve 
koordinasyon hizmetlerini yürütmek, küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili tüm faaliyet
lerin koordinasyonunu sağlamak, küçük sanayici, sanatkâr ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, 
finansman, eğitim ve ekonomik konularda ihtiyaç duyduğu hizmetleri vermek, plan hedefleri 
doğrultusunda varlıklarını korumaları ve gelişmesini sağlamak için gerekli hukukî ve idarî dü
zenlemeleri yapmak (Madde : 2, 11) görevlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevleri arasında 
saymıştır. 

Küçük ve orta ölçekli sanayici veya bunların kurduğu teşekküllere işletme ve yatırım kre
dileri sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, proje ve teknik bilgi akışı ile desteklemek, ma
kine ve teçhizatın üretimi için ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek, T. Halk Bankası A.Ş.'nin 
görevlerinden olduğu, bu Bankanın Ana Statüsünde (Madde : 4) yer almıştır. 
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Küçük sanayicilerin sicillerinin tutulması ve bunların kurabilecekleri meslekî teşekküller 
507 sayılı Kanun ile, sigortalılık işlemleri ise 1479 sayılı Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hükümlerle, küçük sanayicilere doğrudan verilmesi öngörülen hizmet
lere ilave olarak, küçük sanayinin ihtiyacı olan elemanların meslekî ve teknik eğitimlerinin sağ
lanması (KHK/179, Madde : 11, 12, 15, 3146 sayılı Kanun, Madde : 2, 3308 Sayılı Kanun), 
kuruluş ve işletme formalitelerinin ahenkleştirilmesi, standart ve kalite kontrolü konularında 
tedbirler alınması (933 Sayılı Kanun, Madde : 2) gibi-bazı hizmetlerin de dolaylı olarak veril
mesinin kanunlarda yer aldığı görülmektedir. 

Ayrıca son Beş Yıllık Kalkınma ve icra Planlarında küçük işletmelere yer verilmiş, tedbir
ler öngörülmüştür. 

— Küçük ölçekli işletmelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar, geçmişte, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi ve El Sanatları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş
tür. Daha sonraki yıllarda Bakanlık söz konusu Genel Müdürlüğün ismini Küçük Sanatlar ve 
Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirerek, hizmetlerini küçük işlet
melerin yerleşim sorununa çözüm getirme amacıyla sanayi siteleri yapımı üzerinde yoğunlaş
tırmıştır. 

Statüsünde küçük sanayi işletmelerine finansman hizmeti vermekle yükümlü olan tek banka 
T. Halk Bankası'dır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde mevcut fonlar, yetersiz ol
makla beraber, diğer finans kaynakları olarak belirtilebilir. 

Yukarıda belirtilenler dışında, teknik danışmanlık hizmeti vermek üzere KÜSGEM, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Gaziantep'te pilot proje niteliğinde 1973 yılında hizmete 
başlamıştır. KÜSGEM çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu 6.9.1983 tarihli ve 18157 nolu 
resmî Gazetede yayınlanan Milletlerarası Andlaşma çerçevesinde, yine Bakanlık bünyesinde ve 
proje niteliğinde Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Genel Müdürlüğü (KÜSGET) kurulmuştur. 

Bugüne kadar belirli süreli ve süresi uzatılmak suretiyle yürütülen bu hizmetin, artık de
vamlılık arzetmesi zamanı gelmiş, 1982 Anayasası 173 üncü maddesi ile küçük esnaf ve sanayi
cileri desteklemeyi Devletin görevi haline getirmiş, buna paralel olarak yıllık icra planları bunu 
sağlayacak kanunî düzenlemenin 1987 yılı içinde gerçekleşmesini öngörecek şekilde bir geliş
me göstermiştir. 

— Küsget Genel Müdürlüğünün halen verdiği proje niteliğinde ve süreli hizmetler, çeşit 
ve nitelik açısından, örnek ülkelerde verilen hizmetlere kısmen benzerlik göstermesine rağmen, 
süreye bağlılık hizmetin tam gerçekleştirilmesine imkân vermemektedir. 

Uluslararası ekonomik ilişkilerin son yıllarda kazandığı önem karşısında, büyük yatırım
larla üretim yerine küçük yatırımlarla büyük üretim sağlayan küçük sermayeyi teşvik etmek, 
özellikle kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmak zorunda olan ülkemizin temel ilkesi haline 
gelmiştir. Gelişen ekonomilerin en önemli sorunları işsizlikle mücadeledeki etkinlik ve inanıl
maz bir hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilme olarak belirlenebilir. Bu sorunların, çözü
mü toplumda yaratıcılığın, esneklik kabiliyetinin ve risk alabilme oranlarının artırılması, mü
teşebbisliğin desteklenmesi ve tüm kaynakların tam olarak harekete geçirilmesi ile mümkün
dür. Bir ağacın dış gövde ve dalları ile yaprakları şeklinde görülen büyük sanayii besleyen, ayakta 
tutan kökleri gibi, küçük sanayi işletmeleri de temel güç kaynağı niteliğini taşıdığından bu iki 
kesim arasında sağlıklı bağı kurmak için daha fazla beklemeye imkân kalmamıştır. Bu bağın 
bir kamu kuruluşu aracılığı ile kurulması da zorunludur. 
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Yukarıda belirtilen durum karşısında, diğer ülkelerin uygulamalarından da esinlenerek, 
Türkiye'de küçük sanayinin geliştirilmesi için gerekli sistem içinde, kamu-özel sektör, büyük 
sanayi-küçük sanayi ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasına rağmen.ayrı ayrı ve kopuk hiz
met veren kuruluşlar arası bağı temin etmek, iyi bir koordinasyon sistemini tesis etmek üzere, 
tüzel kişiliğe haiz, ilgili bakanlığı sanayinin tümünden sorumlu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
olan, özel hukuk hükümlerine göre yarı özerk bir kamu kuruluşu oluşturmak amacıyla, işbu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu suretle Anayasanın 173 üncü maddesi, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri ile 1987 yılı İcra Planının 439 ve 
756 no.lu maddelerine göre kurulması gereken kuruluş, büyük ve Önemli bir boşluğu giderecek 
şekilde, meydana gelmiş olacaktır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kuruluşu ve Kuruluşun Amacını düzenlemektedir. 

Genel gerekçede belirtilen günün şartları ve gelecekte istenilen sosyo ekonomik ve tekno
lojik seviyeye ulaşabilmek için, kuruluşun amacı ile diğer kuruluşlarla görev çatışmasına yer 
vermemek için kapsamı belirtilmiştir. 

Madde 2. — Kuruluş Kanununda geçen deyimlerin, çeşitli şekillerde yorumlanmasına yol 
açmamak bakımından bu deyimlerin açıklanmasına dair hüküm taşımaktadır. 

Madde 3. — İşletme tanımının değişikliğini belirtmektedir. 

Madde 4. — Kuruluşun görevlerini düzenlemektedir. 

Görevler Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik-kültürel şartlar nazara alınarak, 
gerçekleştirilmesi mümkün, zorunlu ve daha fazla geciktirilmemesi gereken hizmetlerin bir an 
önce verilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Bu görevlerin yerine getirilmesiyle Küçük Sanayi İşletmeleri atıl kapasite ile, pazar ve iş
letme finansmanı sıkıntısı içinde çalışmaktan kurtarılacaktır. Bu suretle Anayasanın 173 üncü 
maddesinde yer alan Küçük Sanayicilerin korunması ilkesi de gerçekleştirilebilecektir. 

Görevler açık şekilde yer aldığından ayrıca açıklamaları yoluna gidilmemiştir. 

Madde 5. — Kuruluşun organları belirtilmiştir. 

Madde 6. — Kuruluşun organlarından Genel Kurulun teşekkülü ile toplanma şeklini dü
zenlemektedir. 

Kuruluşun fonksiyonunun çok yönlü ve çeşitli alanlarda yapacağı etkiler nazara alınarak, 
verimli şekilde görev yapabilmesi ve diğer kuruluşların görevlerinin yerine getirilmesinde bek
leneni verebilmesi için, en fazla işbirliği yapacağı kuruluşların üst derecedeki görevlilerinin bir 
araya gelmesi zarureti doğmuştur. 

Madde bu zarureti karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Genel kurulun görevlerini düzenlemektedir. Madde açık bulunduğundan ay
rıca açıklama yapılmamıştır. 

Madde 8. — Kuruluşun organlarından İcra Komitesinin teşekkülü ile toplanma şeklini 
düzenlemektedir. 
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Kuruluşun makro ve mikro seviyede ekonomik, sosyal, siyasî ve teknolojik hayata etkili 
görev yapması söz konusu olduğundan, tcra Komitesi de görevin en iyi şekilde yerine getiril
mesini teminen maddedeki şekli ile teşekkül ettirilmiştir. 

Madde 9. — tcra Komitesinin görevlerini düzenlemektedir. 

Madde açık bulunduğundan ayrıca açıklama yapılmamıştır. 

Madde 10. — Kuruluşun denetim organını, teşekkül tarzını, çalışma şeklini düzenlemektedir. 

Madde açık bulunduğundan ayrıca açıklama yapılmamıştır. 

Madde 11. — Başkanlığın Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı'nın yürütme organı bulunduğunu, Başkanın ve diğer personelin atanma usullerini, 
başkanlığın temsilini, görevin hangi esaslara göre yürütüleceğini düzenlemektedir. 

Madde ayrıca yetki devrine ve devrin mahiyetine dair de hüküm taşımaktadır. 

Madde 12. — Başkanlığın görevlerini düzenlemektedir. Madde açık bulunduğundan ayrı
ca açıklanmamıştır. 
ca açıklanmamıştır. 

Madde 13. — Kuruluşta çalışacak personelin statüsünü düzenlemektedir. 

Kuruluşun hizmet vereceği kesim, hizmetin şekli, günün şartlarına göre değişikliklere yat
kın olması sebebiyle, klasik personel istihdam şekil ve statülerinin yeterli olamayacağı nazara 
alınarak, hizmetin gereği olarak, bütün personelin idare hukuku hükümlerine tabi olmaları 
esas alınmakla beraber, istihdam şekli itibariyle idarî hizmet sözleşmesine göre sözleşmeli ol
maları zarureti doğmuştur. 

Ancak işçiliğin gerekli olduğu hizmet birimlerinde işçi statüsünde eleman çalıştırılmasına 
da imkân verilmiştir. 

Kuruluşta çalışacak personelin daha önce Emekli Sandığına tabi olarak çalışmalarının da 
değerlendirilmesi halinde görev almalarını ileri sürebilecekleri nazara alınarak, bu durumda 
ve kuruluş için bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması kaçınılmaz olanlardan faydalanılması
na imkân vermek için, Emekli Sandığı ile ilgili kazanılmış hakların özel olarak korunmasına 
yer verilmiştir. 

Madde 14. — Kuruluşun bütçesini düzenlemektedir. 

Madde 15. — Kuruluşun bütçesine esas olan Fonu ve gelir kaynaklarını düzenlemektedir. 

Kuruluşun hizmet vereceği kesimlerin faaliyetlerinden faydalanan ve bu kesime daha iyi 
hizmet verilmesinden etkilenecek olan kurum, kuruluş ve teşkilatlardan hangilerinin hangi esas 
ve nispetlerde fona ödfcme yapacakları açıkça hükme bağlanmaktadır. Ayrıca diğer gelir kay
nakları da belirtilmektedir. 

Madde 16. — Fon kaynaklarına göre fona ödeme yapacak kurum, kuruluş ve teşkilatların 
ne şekilde ödeme yapacaklarını hükme bağlamaktadır. 

Madde 17. — Fon kaynaklarının sağlıklı olarak işlemesi ve fonun en verimli şekilde işle
tilmesini teminen bazı vergi, resim ve harçlardan muafiyetin bu kuruluş için tanınması zarurî 
görüldüğünden, madde bu muafiyetleri belirtecek şekilde düzenlenmiştir. 
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Madde 18. — Kuruluşun, değişen şartlara ve verilere göre çok esnek ve değişken şekilde 
görev yapma durumunda olması, zamanı çok iyi şekilde değerlendirmesi zarurî olduğundan, 
bunu sağlayacak şekilde bir kısım kamu kuruluşları ile ilgili kanun hükümlerinin bu yapıya 
uygun olması sebebiyle ortaya çıkacak ihtilaflara yol açılmaması durumunu sağlamak için, hangi 
kanunlara tabi olunmayacağı, bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu kuruluşa verilmiş görevlerden bir kısmını daha önce Milletlerarası 
Andlaşmalara göre yürüten ve proje mahiyetinde olmakla beraber daha sonra daimî kuruluş 
haline getirilmeleri kabul edilmiş olan KÜSGET ve SEGEM'in, görevleri, bu kanunla kurulan 
yeni kuruluşa geçtiğinden, KÜSGET ve SEGEM'in yeni kuruluşa devri zarureti doğmuş ve 
bu sebeple başka hiç bir işlem yapılmaksızın iki kuruluşun mal, görev ve personelinin işbu ka
nunla kurulacak kuruluşa devrini, devir esaslarının ve personel haklarının korunmasını sağla
yacak geçici hükmü düzenlemektedir. 

Geçici Madde 2. — KÜSGET ve SEGEM'in devrine ait süre ile bu süre içinde uygulama
nın ne şekilde olacağını düzenlemektedir. 

Madde 19,20. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu 
Esas No. : 1/621 15.11.1989 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı" (1/621) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Türkiye Ticaret ve Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği Temsilcilerinin de ka
tıldığı Komisyonumuzun 15.11.1989 tarihli 2 nci birleşiminde yaptığı toplantıda incelenip gö
rüşülmüştür. 

Kanun Tasarısının genel gerekçesi okunup; yukarıda belirtilen ilgili temsilcilerin izahatla
rı dinlenip konu ile ilgili soruların cevaplandırılmasını müteakip, Kanun Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Komisyonumuzca Kanun Tasarısı benimsenerek madde
lere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

I. — Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinde yer alan denetim şekli değiştirildiği; deneti
min Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılması kabul edildiğinden Denetim Kurulu 
bir organ olma niteliğini kaybetmiş bu sebeple Tasarının 5 inci maddesindeki organların için
den "Denetim Kurulu" ibaresinin çıkarılması zorunlu olmuş ve madde buna göre yeniden dü
zenlenmiştir. 

II. — Tasarının 6 nci maddesi, genel kurulun hizmet verdiği kesimi ilgilendirmesi dolayı
sıyla Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği Başkanı ve diğer Makine Mühendisleri Odası Baş
kanı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı ve Metalürji 
Mühendisleri Odası Başkanının dahil edilmesiyle Sanayi Odalarından gelecek Başkanların 
tespitinde kolaylık getirmesi bakımından Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Genel Kurulu tarafından seçilecek 5 Sanayi Odası Başkanının Genel Ku
rulda görev alması uygun bulunmuş olup madde buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

III. — Tasarının 9 uncu maddesinde Kuruluşun taşınmaz mallarının satılmasında en üst 
organın bilgi sahibi olmasını teminen, 9 uncu maddenin (h) bendinde yer alan satılmaya iliş
kin hükmün değiştirilmesi uygun görülmüş, satışın Genel Kurulun tasvibi şartıyla yapılması 
öngörülerek madde yeniden düzenlenmiştir. 

IV. — Tasarının 10 uncu maddesinde denetimin daha sağlıklı olabilmesi, Anayasaya'da 
uygunluğunu teminen denetimin Başbakanlık Yüksek denetleme Kurulunca yapılması uygun 
görülmüş, madde buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

V. — Tasarının 13 üncü madde metninde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından 
aylık aldıkları halde Kuruluştada görevlendirilenlerin aylıklarının kesilmeyeceğine dair hük
mü, uygulamada sorunlar yaratacağı düşünülerek, bunların sınırlandırılması zarureti görüle
rek sadece 3 üncü fıkraya göre görevlendirileceklere bu hakkın tanınması uygun görülmüş ve 
buna göre 13 üncü maddenin 3 üncü ve 5 inci Fıkraları bu esasa göre düzenlenmiştir. 

VI. — Tasarının 15 inci maddesinin (h) bendinde yer alan Belediyelerin katkısının, bekle
neni veremeyeceği, dikkate alınarak (h) bendinin değiştirilmesi uygun görülmüştür; 
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Ancak Genel Kurula Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği ve Odalarının Temsilcileri
nin katılması gözönüne alınarak, (h) bendine, bu meslekî kuruluşun bindebir nispetinde katkı 
ile yer alması faydalı görülmüş ve (h) bendi buna göre tanzim edilmiştir. 

Tasarının aynı maddesinin (j) bendinin birinci satırındaki özelleştirmeden ibaresinden sonra 
"ve" kelimesinin koyulması cümle akışını sağlamak için uygun görülmüş; ayrıca "m" bendin
de yer alan nispet ise Kuruluşun faaliyetlerinden en çok Savunma Sanayiinin ihtiyaç duyduğu 
malların üretilmesinde gelişme sağlanacağı gözönüne alınarak, bu fonun katkısının yüzdebir-
den yüzdeikiye artırılması faydalı görülmüş, "h" bendindeki değişiklik sebebiyle azalan kay
nağın telafisi de sağlanmış olup madde metni buna göre düzenlenmiştir. 

VII. — Kanun Tasarısının 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, Geçici Madde 1, Geçici 
madde, 2, 19 ve 20 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz Havalesi gereği Bütce-Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Adnan Yıldız 

istanbul 
Sözcü 

Erkan Yüksel 
Tokat 
Üye 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 
Üye 

Hayrettin Elmas 
tstanbul 

Üye 
M. irfan Basyazıctoğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
(8 inci madde ile 9 uncu maddenin 
(h) bendine muhalifim. Muhalefet 

şerhim eklidir.) 

Üye 
Neccar Türkcan 

tzmir 
(9 uncu maddenin (h), 8 inci maddenin 

tümü ve İS inci maddenin (d) bendine mu
halifim. Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 
Kâtip 

Ali Sami Akkaş 
Balıkesir 

Üye 
Mehmet Gedik 

Bursa 
Üye 

Ali Rıza Yılmaz 
tçel 
Üye 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 
(8 inci madde ile 9 uncu maddenin (h) ben
dine muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Wi Aksoy 

tzmir 
(8 inci madde ile 9 uncu maddenin 
(h) bendine muhalifim. Muhalefet 

şerhim eklidir.) 

Üye 
Sinasi Altmer 
Zonguldak 

(8 inci maddeye muhalifim.) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Tasarısının 8 inci maddesinde oluşan icra komitesinin yüklendiği görevlerin önemi 
gereği 3 kişiden oluşmasının yetersizliği ve Genel Kurula katılan kuruluşların temsilcilerinin 
bulunmayışı nedeniyle Tasarının 8 inci maddesine muhalifiz. 

Wi Aksoy Neccar Turhan 
İzmir İzmir 

A. Sedat Doğan Mustafa Yılmaz 
Adana Gaziantep 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Tasarısının 8 inci maddesindeki icra komitesinin üye sayısının S'e çıkarılmasını, 
ilave 2 kişinin TOBB ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun tefrik edeceği üye
lerle temsil edilmesi daha uygun olacağı görüşünde olduğum için Kanun Tasarısının 8 inci mad
desine muhalifim. 

Şinasi Altmer 
Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların satılması gibi satın alınmasında da Genel Kurulca 
Kararlaştırılmasının yerinde olacağı düşüncesiyle Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin (h) ben
dine muhalifiz. 

Uli Aksoy Neccar Turhan 
İzmir İzmir 

A. Sedat Doğan Mustafa Yılmaz 
Adana Gaziantep 

MUHALEFET ŞERHİ 

15 inci maddenin (d) bendindeki Küçük Sanayi Sitelerine sağlanan kredilerden yüzde iki 
nisbetinde yapılacak aktarmanın küçük esnafa çok büyük yük getireceğinden İS inci madde
nin (d) bendine muhalifim. 

Neccar Turhan 
İzmir 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/621 29.3.1990 
Karar No. : 116 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 17.10.1989 tarihinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Küçük ve Or
ta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 14.3.1990 ve 21.3.1990 tarihlerinde yaptığı 34 ve 35 inci birleşim
lerde Sanayi ve Ticaret Bakanı Başkanlığında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teştilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 1970'Ierin sonlarına kadar, yoğun sermaye-teknoloji yatırımlarının gelişmiş 
ekonomilerin temelini oluşturması, bu ülkelerin standart ve seri üretimle maliyetlerini düşüre
rek, büyük pazarları ellerinde tutmak yolunda sanayi politikaları uygulamalarına ve büyük 
sanayi üzerine ağırlık vermelerine neden olmuştur. 

1980'Ii yılların başlarında, ekonomik gelişmeyi belirleyen teknoloji ve metodlarda nitelik 
bakımından bir değişiklik olmuş, bu modelde, temel ekonomik gelişme perspektifini oluştu
ran büyük işletmelerin yanı sıra, bu işletmelerin daha verimli üretim yapabilmelerini temin eden, 
gelişme hedefleri bakımından büyük işletmeleri tamamlayan, eskiden beri mevcut küçük ve 
orta ölçekli işletmeler, yepyeni bir önem kazanmıştır. Diğer taraftan, başlangıçta sermaye ye
tersizliği içinde olup, kısa sürede sanayileşmek isteyen ve bunu gerçekleştiren ülkelerde, az ser
maye ile çok üretim yapacak bir sistemin kurulması zarureti, küçük sanayi işletmelerini bu amaç 
için ideal kılmıştır. 

Dünya ekonomisinde meydana gelen bu konjonktürel gelişmeler doğrultusunda; kalkın
mış ve kalkınmakta olan ülkeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin gelişmesi için birçok ka
nun çıkarmışlar ve çok önemli tedbirler almışlardır. 

Ülkemizde ise; Anayasanın 173 üncü maddesinde, "Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu 
ve destekleyici tedbirleri alır" hükmü yer almış olmasına ye Kalkınma ve tcra Planlarında kü
çük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi öngörülmüş bulunmasına rağmen, 
küçük sanayiye yönelik çıkarılmış bir kanun veya başka bir düzenleme bulunmamaktadır. An
cak, bazı yasal ve idarî metinlerde, küçük sanayi ve küçük sanayicilerle ilgili hükümlere mev
zuatımızda rastlanmakla birlikte, bunlar ihtiyaca cevap vermemektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılan
masında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak; rekabet güç
lerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde 
gerçekleştirmek için, ilgili Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olan, özel hukuk hükümleri
ne göre yarı özerk "Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlı-
ğı"nın kurulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
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«•Yapılan görüşmelerde, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da olumlu bulunduğundan, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen, 
6 ncı maddenin genel kurulun teşekkülüne ilişkin 1 inci fıkrası; Maliye ve Gümrük Baka

nı, Mimarlar Odası Başkanı, tnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci 
Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Bitliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türki
ye Orta ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başka
nını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğinden madde bu değişiklikle, 

7 nci maddenin başında yer alan "Genel Kurulun görevi, Bakanlar Kurulu tarafından onay
lanan genel strateji ve" ibaresi, yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği görüşüyle madde met
ninden çıkarıldığından madde bu değişiklikle, 

8 inci madde ile; daha önce 3 üyeden meydana gelen tcra Komitesi, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Başkanlığında 9 üyeye çıkarıldığı, toplanma ve karar alma şekli yeniden düzenlendiğin
den madde bu değişiklikle, 

9 uncu maddenin a, b, c, d ve e bendleri, tcra Komitesinin ancak Genel Kurulun alacağı 
kararlar doğrultusunda görev yapabileceği düşüncesinden hareketle madde metninden çıkarıl
dığı ve tcra Komitesinin Genel Kurulun belirlediği doğrultuda görev yapacağına ilişkin yeni 
bir (a) bendi düzenlendiği ve maddenin diğer bentleri buna göre yeniden harflendirildiği için 
madde yapılan bu değişikliklerle, 

10 ve 11 inci maddeler aynen, 
12 nci maddenin (i) bendi, vergi tekniği açısından uygulamada ortaya çıkabilecek tered

dütlerin giderilebilmesi amacıyla madde metninden çıkarıldığı, bundan sonra gelen bendler 
bu değişikliğe göre harflendirildiğinden madde bu değişiklikle, 

13 üncü maddenin 1 inci fıkrası "Başkanlığın asli personeli, tdarî hizmet sözleşmesi ile 
sözleşmeli olarak istihdam edilir." şeklinde redaksiyona tabi tutulduğundan madde 1 inci fık
rasında yapılan bu değişiklikle, 

14 üncü madde aynen, 

İS inci maddenin (i) bendi, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu
na, Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatından % 5 pay verilmesi doğrultusunda yeniden düzen
lendiği, 6 ncı maddede belirlenen Genel Kurul üyeliklerine Komisyonumuzda ilave edilen Türkiye 
Serbest muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği ite Türkiye Orta 
ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)'ndan aidat alın
masını içeren yeni bir metnin (r) bendi olarak eklendiği ve maddenin sonuna; Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonunun kullanılmasına ilişkin bir yönetmelik hazır
lanmasını öngören bir fıkra ilave edildiği için madde yapılan bu değişikliklerle, 

16 ncı maddenin 2 nci fıkrası; Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatından ayrılacak payın, 
Fon hesabına yatırılmasının Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yerine getirilmesinin uygun ola
cağı görüşüyle, uygulamaya ters düşen bu fıkra metninden çıkarıldığından madde bu değişiklikle, 

17 nci madde; bu tasarıya göre kurulacak araştırma menkezi, enstitü, teknoloji merkezleri 
ve teknoparkların verecekleri hizmetlerin daha verimli ve etkin hale getirilmesi amacıyla, bun
ların muafiyet ve teşviklerden yararlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğinden 
madde bu değişiklikle, 
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18 inci madde, Geçici 1 ve 2 nci maddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 19 ve 20 nci 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Nihat Tûrker 

Afyon 
Fenni Idimydi 

Balıkesir 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
ismail Şengün 

Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Ali Topuz 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Bu Rapor Sözcüsü 
Mustafa Dinde 

Konya 

Erol Güngör 
îzmir 

(Muhalafet şerhim eklidir) 
Birsd Sönmez 

Niğde 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Tevfik J 

Kâtip 
Mdımet Seven 

Bilecik 
Mdımet Deliceoğlu 

Adıyaman 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
(tmzada bulunamadı) 

Birgen Keleş 
îzmir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Mahmut Oztürk 

Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Ertüzün 

Zonguldak 
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KARŞI OY YAZISI 

Komisyonumuzda görüşülen "Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme ida
resi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı "na aşağıdaki nedenlerle karşı olduğumu
zu arz ederiz. 

Abdulkadir Ateş Birgen Keleş 
Gaziantep tzmir 
Ali Topuz Enis Tütüncü 
istanbul Tekirdağ 

Erol Güngör Erdal Kalkan 
tzmir Edirne 

1. Söz konusu yasa tasarısı ile öngörülen Küçük ve Orta ölçekli Sanayinin Geliştirilmesi 
ve Desteklenmesinin gereğine inanıyoruz. Ancak böyle önemli bir görevin yeni bir Fon yaratı
larak yürütülmek istenmesi yanlıştır. Bu görevin yürütülmesi Bakanlık tarafından Bütçe ilkele
rine uyulmak suretiyle Genel Bütçeden kaynak ayrılarak gerçekleştirilmelidir. 

2. Ayrıca bu yasa tasarısı ile getirilecek uygulamaların; 10S0 sayılı Muhasebe-i Umumi
ye 832 sayılı Sayıştay, 2886 sayılı Devlet ihale ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunlarından 
muaf tutulması sakıncalıdır. 

MUHALEFET ŞERHl 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi işletmelerinin Ekonomik ve Sosyal gücünü artırmaya yöne
lik düzenlemeleri, ilke olarak benimsemekteyiz. 

Ancak söz konusu Kanun Tasarısında; 
a) Adıgeçen işletmelere aktarılacak kaynağın, bütçe ilkeleri dışında, fon uygulaması modeli 

ile gerçekleştirilmekte olmasına, 
b) Kurulması öngörülen Başkanlığın yapacağı işlemlerin ve her türlü harcamaların 1050 

Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tâbi tutulma
mış olmasına, 

karşıyız. 

Sümer Oral Alaettin Kurt 
Manisa Kocaeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş 
MADDE 1. — Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve Orta 

Ölçekli Sanayi İşletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini 
yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek ama
cıyla, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

Kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz 
ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden : 
Genel Kurul: Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

Genel Kurulunu, 
İcra Komitesi: Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

icra Komitesini, 
Başkanlık : Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını, 
Fon : Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonunu, 
Merkez ve Enstitüler : Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde ve

ya çevresinde yer alacak, sanayi entegrasyonunu sağlayacak Teknoloji Merkezleri, Teknopark-
lar, İhtisas Merkezleri ve Enstitüleri, Danışmanlık Merkezleri, Uygulamalı Teknik Eğitim Mer
kezleri ve Enstitüleri ile Küçük ve Orta ölçekli Sanayi kesiminin ortak istifadelerine yönelik 
Test-Analiz ve Kalite Kontrol laboratuvarları ve Atölyelerini, 

İşletmeler : İmalat Sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran Sanayi İşletmeleri küçük 
sanayi işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran Sanayi İşletmeleri orta ölçekli sanayi işletmelerini 
ifade eder. 

işletme Tanımı Değişikliği 
MADDE 3. — Bu Kanunun İkinci Maddesinde tanımı yapılan işletmelerin büyüklük ve 

mahiyetlerini, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu değiştirmeye yetkilidir. 
Kuruluşun Görevleri 
MADDE 4. — a) Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve fa

aliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Ens
titüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, 

b) Üniversiteler ile Kamu ve özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji alt yapı
sından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek, 

c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni tek
nolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, 

d) Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri tek
nolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üre
time hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Tekno-
parkları kurmak ve kurdurtmak, 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş 
MADDE 1. — Tasarının l nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve Kuruluş 
MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2. Tasarının 2 nci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

işletme Tanımı Değişikliği 
MADDE 3. —Tasarının 3 ncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluşun Görevleri 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

işletme Tanımı Değişikliği 
MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kuruluşun Görevleri 
MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) işletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuş
turulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje 
profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, 
üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı 
"Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekleştirecek ihtisas Merkezlerini kur
mak ve kurulmasını sağlamak, 

f) işletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gel
melerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemele
ri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; mal
zeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanı* 
mı, bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışman
lık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak isti
fadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fizikî ölçümleme laboratuvar 
ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, 

g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini 
teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, iş
letmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı 
Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak, 

h) işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönün
den güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, 

i) işletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konu
ya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek. 

Organları 

MADDE 5. — Kuruluşun organları şunlardır : 
— Genel Kurul 
— icra Komitesi 
— Denetim Kurulu 
— Başkanlık 

Genel Kurul 

MADDE 6. — Genel Kurul, Başbakan'ın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkan
lığında, Başbakan'ın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Millî Eği
tim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 
Yüksek öğretim Kurulunca kuruluş tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle ve sırayla tayin edilecek 
Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı, 
Millî Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı, Türkiye Ti
caret Sanayi Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sa
natkârlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Bir
likleri Merkez Birliği Genel Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türkiye Halk Bankası 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Organları 
MADDE S. — Kuruluşun organları şun

lardır: 
— Genel Kurul 
— îcra Komitesi 
— Başkanlık 

Genel Kurul 
MADDE 6. — Genel Kurul, Başbakan'-

ın veya görevlendireceği Devlet Bakanının baş
kanlığında, Başbakanın görevlendireceği eko
nomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Millî 
Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı Müsteşarı, Yüksek öğretim Kurulunca ku-
rujuş tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle ve sı
rayla tayin edilecek Teknik Üniversite Rektör-

Organlart 
MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti

caret Komisyonu metninin 5 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
MADDE 6. — Genel Kurul, Başbakanın 

veya görevlendireceği Devlet Bakanının baş
kanlığında, Başbakanın görevlendireceği eko
nomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Ma
liye ve Gümrük Bakanı, Millî Eğitim Bakam, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Yük
sek öğretim Kurulunca kuruluş tarihleri iti
bariyle 2 yıl sürelerle ve sırayla tayin edilecek 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Başbakanlıkça uygun görülecek 
diğer Banka Genel Müdürleri ile Sanayi Odaları Başkanları, Madenî Eşya Sanatkârları Fede
rasyonu Başkanı, Elektrik Elektronik ve Benzerî Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federas
yonu Başkanı ve Ağaç İşleri Federasyonu Başkanından meydana gelir. 

Genel Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır. Genel 
Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oyu çift sayılır. 

Genel Kurulun sekreterya işleri Başkanlıkça yürütülür. 

Genel Kurulun Görevleri 

MADDE 7. —Genel Kurulun görevi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan genel stra
teji ve Kalkınma Plan ve Programları doğrultusunda, işletmelerin teknolojik gelişmeler ve ser
best rekabet ortamına uyumunu sağlamak maksadıyla, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi kesimi-
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

leripden biri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu Başkanı, Millî Prodüktivite 
Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartları 
Enstitüsü Başkanı, Türkiye Ticaret Sanayi 

Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar Oda
sı Birliği Başkanı, Makine Mühendisleri Odası 
Başkanı, Elektrik Mühendisleri Odası Başka
nı, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı, Me
talürji Mühendisleri Odası Başkanı, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başka
nı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Ko
operatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel 
Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, 
Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Tür
kiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Baş
bakanlıkça uygun görülecek diğer Banka Ge
nel Müdürleri ile Türkiye Odalar Birliği Ge
nel Kurulunca seçilecek 5 Sanayi Odası Baş
kanı, Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu 
Başkanı, Elektrik Elektronik ve Benzeri Tek
nisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu 
Başkanı ve Ağaç İşleri Federasyonu Başkanın
dan meydana gelir. 

Genel Kurul, yılda en az iki defa olmak 
üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır. Ge
nel Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile top
lanır ve toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Ge
nel Kurul Başkanının oyu çift sayılır. 

Genel Kurulun sekreterya işleri Başkan
lıkça yürütülür. 

Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Me 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türki
ye Bilimsel ve Teknik AraşUrma Kurumu Baş
kanı, Millî Prodüktivite Merkezi Genel Sek
reteri, Türk Standartları Enstitüsü Başkam, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Başkanı, Makine Mühendis
leri Odası Başkanı, Elektrik Mühendisleri 
Odası Başkanı, Kimya Mühendisleri Odası 
Başkanı, Metalürji Mühendisleri Odası Baş
kanı, tnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Mi
marlar Odası Başkam, Türkiye Esnaf ve Sa
natkârlar Konfederasyonu Başkam, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı, Türki
ye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Ye
minli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yöne
tim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birli
ği Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel Mü
dürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Mü
dürü, Başbakanlıkça uygun görülecek diğer 
banka Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Genel Kurulunca seçilecek 5 
Sanayi Odası Başkanı, Madenî Eşya Sanat
kârları Federasyonu Başkanı, Elektrik-
Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve 
Sanatkârları Federasyonu Başkanı, Ağaç İş
leri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Orta öl
çekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve 
Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanından 
meydana gelir. 

Genel Kurul, yılda en az iki defa olmak 
üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır. Ge
nel Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile top
lanır ve toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Ge
nel Kurul Başkanının oyu çift sayılır. 

Genel Kurulun sekreterya işleri Başkan
lıkça yürütülür. 

Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 7. — Kalkınma Plan ve Prog

ramları doğrultusunda, işletmelerin teknolo
jik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına 
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ne ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koor
dinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almak, düzenleyici direktifler vermek, Baş
kanlığın yıllık faaliyet raporlarını incelemek, yıllık çalışma programı esaslarını tespit etmek 
ve önerilerde bulunmaktır. 

icra Komitesi 
MADDE 8. — tcra Komitesi, Başbakan'ın veya görevlendireceği Devlet Bakanının baş

kanlığında, Başbakanca görevlendirilecek Ekonomi tle tlgili Devlet Bakanlarından biri, Sana
yi ve Ticaret Bakanı olmak üzere 3 kişiden meydana gelir. 

tcra Komitesi, tcra Komitesi Başkanının daveti üzerine toplanır. 
tcra Komitesinin sekreterya işleri Başkanlıkça yürütülür. 

icra-Komitesinin Görevleri 

MADDE 9. — tcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir : 

a) Genel Kurulca, Küçük ve Orta ölçekli Sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için 
tespit edilen stratejiler, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde kararlar almak, 

b) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi için; teknik, 
ekonomik ve yönetim danışmanlığı, eğitim, kalite ve teknolojinin geliştirilmesi ve verimliliğin 
yükseltilmesine yönelik merkez ve enstitüler şeklinde teşkilatlanması konusunda kararlar al
mak, bu merkez ve enstitülerde işletmelerin ortak istifadesine açık modern atölye ve laboratu-
var araç ve gereçlerin yurt içi ve yurt dışından tedariki hususunda karar almak, 

c) özel sektörün sermaye ve teknoloji katkısı ile büyük sanayi kuruluşlarına yan sanayi 
olabilecek nitelikte küçük ve orta ölçekli üretim tesislerinin müteşebbislerce kurulma imkânla
rını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşu
na gerektiğinde Devletin finansman desteği ve iştiraki için prensip kararı almak, 
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icra Komitesi 
MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

icra Komitesinin Görevleri 
MADDE 9. — tcra Komitesinin görev

leri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Genel Kurulca, küçük ve orta ölçekli 
sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için 
tespit edilen stratejiler, amaçlar, hedefler ve 
ilkeler istikametinde kararlar almak, 

b) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi
nin geliştirilmesi ve desteklenmesi için; teknik, 
ekonomik ve yönetim danışmanlığı, eğitim, 
kalite ve teknolojinin geliştirilmesi ve verim
liliğin yükseltilmesine yönelik merkez ve ens
titüler şeklinde teşkilatlanması konusunda ka
rarlar almak, bu merkez ve enstitülerde işlet-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

uyumunu sağlamak maksadıyla, küçük ve or
ta ölçekli sanayi kesimine ilişkin geliştirme ve 
destekleme kararlarının alınması, uygulama
ların planlanması ve koordinasyonunun sağ
lanması bakımından tedbirler almak, 
düzenleyici direktifler vermek, Başkanlığın yıl
lık faaliyet raporlarını incelemek, yıllık çalış
ma programı esaslarını tespit etmek ve öneri
lerde bulunmaktır. 

icra Komitesi 
MADDE 8. — tcra komitesi, Sanayi ve 

Ticaret Bakanının Başkanlığında, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsa
lar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başka
nı, Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üni
versite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile İdare 
Başkanından oluşur. 

tcra Komitesi, tcra Komitesi Başkanının 
daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir 
fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. Top
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
alınır. Oyların eşit olması halinde tcra Komi
tesi Başkanının oyu çift sayılır. 

tcra Komitesinin sekreterya işleri tdare 
Başkanlığınca yürütülür. 

icra Komitesinin Görevleri 
MADDE 9. — tcra Komitesinin görev

leri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Genel Kurulun belirlediği politikalar, 

amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde kü
çük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını 
almak ve yürütmek, 

b) Fonun, kuruluş amaçlarına uygun ola
rak kullanış esaslarını tespit etmek, 

c) Bu Kanuna göre Başkanlıkça hazırla
nan, Başkanlık organlarının çalışma usul ve 
esasları, görev ve yetkileri ile diğer Yönetme
lik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği 
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d) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirebilecek işletmelerin kurul
masını, müteşebbislerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmasını teşvik ederek uygulama 
imkânlarını araştırmak; ekonomik katkılarda bulunmak; teşviklerin tespiti hususlarında Baş
kanlığa gerekli talimatları vermek, 

e) İşletmelerin teknoparklarda yapacakları yatırımlarla yürüteceği ticarî ve sınai faali
yetlerin tabi olacağı esasları tespit ve bu esasların Başkanlıkça uygulanmasını sağlamak, 

0 Fonun, kuruluşun amaçlarına uygun olarak kullanış esaslarını tespit etmek, 
g) Bu Kanuna göre Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık organlarının çalışma usul ve esas

ları, görev ve yetkileri ile diğer Yönetmelik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği Yönetme
likleri karara bağlayarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süre içinde yü
rürlüğe koymak, 

h) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, gerektiğinde satılması ve idaresi 
hakkında kararlar vermek. 

Denetim Kurulu 

MADDE 10. — Başkanlık ve fonun her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca seçilen ve denetim fonksiyonunu yerine 
getirebilme niteliklerine sahip üç kişiden oluşan bir kurul tarafından denetlenir. 

Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresinden önce herhangi bir nedenle 
üyeliklerde boşalmanın olması halinde, boşalacak kadroya seçilecek üye, kalan süreyi tamamlar. 
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melerin ortak istifadesine açık modern atöl
ye ve laboratuvar araç ve gereçlerin yurtiçi ve 
yurt dışından tedariki hususunda karar almak, 

c) özel sektörün sermaye ve teknoloji 
katkısı ile büyük sanayi kuruluşlarına yan sar 
nayi olabilecek nitelikte küçük ve orta ölçek
li üretim tesislerinin mütesebbislerce kurulma 
imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve ta
hakkuk planlarını takip etmek bu gibi tesis
lerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin finans
man desteği ve iştiraki için prensip kararı 
almak, 

d) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir 
ve buluşları geliştirebilecek işletmelerin kurul
masını, müteşebbislerin araştırma ve geliştir
me faaliyetleri yapmasını teşvik ederek uygu
lama imkânlarını araştırmak; ekonomik kat
kılarda bulunmak; teşviklerin tesbiti hususla
rında Başkanlığa gerekli talimatları vermek, 

e) işletmelerin teknoparklarda yapacak
tan yatırımlarla yürüteceği ticarî ve sınaî fa
aliyetlerin tabi olacağı esasları tespit ve bu 
esasların Başkanlıkça uygulanmasını 
sağlamak, 

f) Fonun, kuruluşun amaçlarına uygun 
olarak kullanış esaslarını tespit etmek, 

g) Bu Kanuna göre Başkanlıkça hazırla
nan, Başkanlık organlarının çalışma usul ve 
esasları, görev ve yetkileri ile diğer Yönetme
lik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği 
Yönetmelikleri karara bağlayarak bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süre 
içinde yürürlüğe koymak, 

h) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazla
rın edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel 
Kurulun tasvibinden sonra satılması hakkın
da kararlar vermek. 

Denetim 
MADDE 10. — Başkanlık ve fonun her 

türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunca denetlenir. 

31 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 

Metin) 
Yönetmelikleri karara bağlayarak bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süre 
içinde yürürlüğe koymak, 

d) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazla
rın edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel 
Kurulun tasvibinden sonra satılması hakkın
da kararlar vermek. 

Denetim 
MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu metninin 10 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Denetim Kurulu, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan
lığının yıllık hesap ve işlemlerinin incelenmesine ilişkin raporu, denetim sonunda tcra Komite
sine sunar, denetim sırasında suç işlendiğini tespit ederse, durumu tcra Komitesine ve gerekirse 
adlî makamlara bildirir. 

Başkanlık 
MADDE 11. — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı

ğı nıty yürütme organıdır. 
Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı müşterek karar

name ile; Başkan yardımcıları, Başkanın teklifi, tcra Komitesinin onayı ile, diğer personel ise, 
Başkanın onayı ile atanır. Başkan bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir. 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirmeye Destekleme tdaresi Başkanlığını Başkan tem
sil eder. Başkan, teşkilatın bütün işlerini mevzuat, Genel Kurul ve tcra Komitesi Kararlarına 
göre yürütür. 

Başkan, Başkan Yardımcıları ve Başkanlığın her kademesindeki yetkililer, sınırları açıkça 
belirtilmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi 
devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Başkanlığın Görevleri 
MADDE 12. — Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) tcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak; 
b) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünden, Baş

kanlığın amaçları doğrultusunda uygun kalite ve standartlarda üretimin modern teknolojilerin 
uygulanarak, gelişmiş üretim metotlarıyla sağlanması için merkez ve enstitüler şeklinde teşki
latlanma ile danışmanlık, yönlendirme, rehberlik, eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi hu
susunda tcra Komitesince alınan kararları uygulamak, 

c) Merkez ve enstitülerde gerekli ekipman, atölye ve laboratuvar araç ve gereçlerin yurt 
içi ve yurt dışından tedariki hususunda tcra Komitesince alınacak kararlan uygulamak; 

d) Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayiyi, genel sanayi politikalarına göre rehabilite, re-
organize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yön
lendirmek, yabancı finansman ve teknoloji katkısı imkânlarını araştırmak, teşebbüslere bu ko
nudaki devlet destek ve katkılarını planlamak; 

e) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stra
tejileri belirlemek ve uygulamaya yönelik teklifleri hazırlayıp tcra Komitesine sunmak; 

f) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletmelerin kurulması
nı, geliştirilmesini ve desteklenmesini teminen tcra Komitesince karara bağlanan faaliyetleri 
yerine getirmek, uygulamaya koymak; 

g) İşletmelere ekonomik, teknolojik, yönetim alanlarında, müteşebbislik eğitimi gibi ko
nularda destek sağlamak; 

h) işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, labora
tuvar, atölye araçları ve hammaddeleri uygun göreceği esaslar dahilinde temin etmek; 
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Başkanlık 
MADDE 11. —Tasarının 11 nci madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlık 
MADDE 11. — Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu metninin 11 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlığın Görevleri 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlığın Görevleri 
MADDE 12. — Başkanlığın görevleri 

aşağıda belirtilmiştir. 
a) tcra Komitesinin aldığı kararları uy

gulamak; 
b) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi

nin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünden, 
Başkanlığın amaçları doğrultusunda uygun 
kalite ve standartlarda üretimin modern tek
nolojilerin uygulanarak, gelişmiş üretim me
totlarıyla sağlanması için merkez ve enstitü
ler şeklinde teşkilatlanma ile danışmanlık, 
yönlendirme, rehberlik, eğitim hizmetlerinin 
yerine getirilmesi hususunda tcra Komitesin
ce alınan kararları uygulamak, 

c) Merkez ve enstitülerde gerekli ekip
man, atelye ve laboratuvar araç ve gereçlerin 
yurt içi ve yurt dışından tedariki hususunda tc
ra Komitesince alınacak kararları uygulamak; 

d) Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi
yi, genel sanayi politikalarına göre rehabili-
te, reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüs
leri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara 
göre yönlendirmek, yabancı finansman ve tek
noloji katkısı imkânlarını araştırmak, teşeb
büslere ve bu konudaki devlet destek ve kat
kılarını planlamak; 
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i) İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sağlayacakları kazançları için ge
lir vergisi, kurumlar vergisi veya gümrük vergisi indirim veya istisnalarından, düşük faizli kre
di, hibe ve diğer teşviklerden Bakanlar Kurulunca belirlenen uygulama esaslarına göre yarar
landırılmasını sağlamak; 

j) tşletmelerce üretilen mamullerin pazarlanmasi/ve özellikle ihracatı konusunda gerekli 
düzenleme ve uygulamalara yönelik rehberlik ve destekleme faaliyetlerini yürütmek, konu ile 
ilgili, tcra Komitesince alınan kararlar istikametinde teşkilatlanma için gerekli girişimlerde bu
lunmak; 

k) Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ile Başkanlığa 
bağlı teknoloji merkezleri, teknoparklar, ihtisas merkezleri ve enstitüleri, danışmanlık merkezleri, 
uygulamalı teknik eğitim merkez ve enstitüleri arasında koordinasyonu temin etmek; 

I) işletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi dernek
lerin istedikleri yatırım projelerini teknik ve ekonomik açıdan hazırlamak veya hazırlatmak 
yahut bunlar hakkında görüş bildirmek, finansman ihtiyacı konularında danışmanlık yapmak, 
sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti vermek; 

m) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi der
neklerin verimliliklerini artırmaya yönelik, kapasitelerini tespit etmek, tam kapasite ile çalış
malarını temin etmek üzere bunların üretimlerinin ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesin
de yardımcı olacak hizmet birimlerini kurmak, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının üretimle
rinde kullanacakları mamul veya yarr mamul malları küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminden 
temin edecek, büyük kuruluşların da üretimlerini küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihti
yacını karşılayacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi yerleştirmek, küçük ve or
ta ölçekli sanayi kesimi için ihracat imkânı yaratmak; 

n) İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim konularını tespit etmek ve bu konularda uygula
maya yönelik eğitimi gerçekleştirmek; 

o) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi sektörü ile ilgili çalışma yapan üniversiteler, bilimsel 
ve teknik araştırma yapan kuruluşlar, çalışmaları küçük ve orta ölçekli sanayicilerin çalışma
larını etkileyen diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, diğer ülkelerdeki benzeri çalış
maları yapan kuruluşlarla uluslararası organizasyonların faaliyetlerini de izleyerek küçük ve 
orta ölçekli sanayi sektörü konusunda teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, bu işletmelerin 
ihtiyacını karşılayacak, ilgili kuruluşlara yardımcı olacak her türlü bilgiyi ihtiva eden bilgi iş
lem sistemini oluşturmak ve hizmete sunmak; 

p) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan sanayi işletmelerinin 
rehabilitasyonu ve ortak yararlarına yönelik hizmetler vermek; 

r) Hizmetin gerektirdiği taşınmaz malları edinmek; 
s) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve kadrolarını, alacakları ücrete ait 

esasları ve yönetmelikleri tcra Komitesine teklif etmek; 
t) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi konusunda gerek üretim gerekse araştırma, geliştirme 

konularında başarılı çalışmaları olan kişi ve kuruluşları teşvik etmek, ödüllendirmek, bu ba
şarılı çalışmaların sanayiye uygulanması konusunda yardımcı olmak; 

u) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı ser
mayeli şirketler kurmak, iştirak etmek ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynak
ları temin etmek, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlamak; 
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e) işletmelerin geliştirilmesi, desteklen

mesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika 
ve stratejileri belirlemek ve uygulamaya yöne
lik teklifleri hazırlayıp İcra Komitesine sun
mak; 

0 Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir 
ve buluşları geliştirecek işletmelerin kurulma
sını, geliştirilmesini ve desteklenmesini temi-
nen İcra Komitesince karara bağlanan faali
yetleri yerine getirmek, uygulamaya koymak; 

g) İşletmelere ekonomik, teknolojik, yö
netim alanlarında, müteşebbislik eğitimi gibi 
konularda destek sağlamak; 

h) İşletmelerin araştırma ve geliştirme fa
aliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, labo-
ratuvar, atelye araçları ve hammaddeleri uy
gun göreceği esaslar dahilinde temin etmek; 

i) tşletmderce üretilen mamullerin pazar-
lanması ve özellikle ihracatı konusunda gerekli 
düzenleme ve uygulamalara yönelik rehberlik 
ve destekleme faaliyetlerini yürütmek, konu 
ile ilgili tcra Komitesince alınan kararlar isti
kametinde teşkilatlanma için gerekli girişim
lerde bulunmak, 

j) Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili 
Kuruluşlar arasında koordinasyon ile Başkan
lığa bağlı teknoloji, merkezleri, teknoparklar, 
ihtisas merkezleri ve enstitüleri, danışmanlık 
merkezleri, uygulamalı teknik eğitim merkez 
ve enstitüleri arasında koordinasyonu temin 
etmek; 

k) işletmelerin veya bunların oluşturdu
ğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi der
neklerin istedikleri yatırım projelerini teknik 
ve ekonomik açıdan hazırlamak veya hazır
latmak yahut bunlar hakkında görüş bildir
mek, finansman ihtiyacı konularında danış
manlık yapmak, sigorta, kefalet ve kredi ku
ruluşları ile olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti 
vermek; 

I) işletmelerin veya bunların oluşturdu
ğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi der
neklerin verimliliklerini artırmaya yönelik, ka-
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v) Küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine engel teşkil eden konulardaki uygulama 
aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek. 
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pasitelerini tespit etmek, tam kapasite ile ça
lışmalarını temin etmek üzere bunların üre
timlerinin ve pazarlama imkânlarının gelişti
rilmesinde yardımcı olacak hizmet birimleri
ni kurmak, büyük ölçekli sanayi kuruluşları
nın üretimlerinde kullanacakları mamul ve
ya yan mamul malları küçük ve orta ölçekli 
sanayi kesiminden temin edecek, büyük ku
ruluşların da üretimlerini küçük ve orta ölçekli 
sanayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekil
de düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi 
yerleştirmek, küçük ve orta ölçekli sanayi ke
simi için ihracat imkânı yaratmak; 

m) İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim 
konularını tespit etmek ve bu konularda uy
gulamaya yönelik eğitimi gerçekleştirmek; 

n) Küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü 
ile ilgili çalışma yapan üniversiteler, bilimsel 
ve teknik araştırma yapan kuruluşlar, çalış
maları küçük ve orta ölçekli sanayicilerin ça
lışmalarını etkileyen diğer kurum ve kuruluş
lar ile işbirliği yaparak diğer ülkelerdeki ben-
zeri çalışmaları yapan kuruluşlarla uluslara
rası organizasyonların faaliyetlerini de izleye
rek küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü ko
nusunda teknik ve bilimsel araştırmalar yap
mak, bu işletmelerin ihtiyacını karşılayacak, 
ilgili kuruluşlara yardıma olacak her türlü bil
giyi ihtiva eden bilgi işlem sistemini oluştur
mak ve hizmete sunmak; 

o) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sa
nayi Bölgelerinde yer alan sanayi işletmeleri
nin rehabilitasyonu ve ortak yararlarına yö
nelik hizmetler vermek; 

p) Hizmetin gerektirdiği taşınmaz mal
lan edinmek; 

r) Başkanlıkta istihdam edilecek perso
nelin görev ve kadrolarını, alacakları ücrete 
ait esasları ve yönetmelikleri tcra Komitesine 
teklif etmek; 

s) Küçük ve orta ölçekli sanayi konusun
da gerek üretim gerekse araştırma, geliştirme 
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Personel Rejimi 

MADDE 13. — Başkanlık personeli idarî hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istih
dam edilirler. 

Başkanlığın daimî ve aslilik arz eden görevleri ile bunların unvan ve adetleri, bu görevler
de çalışacak personelin tabi olacakları idarî, sosyal ve ücret hükümleri, Başkanlığın hazırlayıp 
tcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik ile düzenlenir. Personele ilişkin di
siplin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine uygun olarak 
düzenlenir. 

Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edi
lir. Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya istisna akdi hükümleri uygulanır. 

Hangi hizmetlerde işçi istihdam edileceği Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Ancak Iabora-
tuvar, atölye gibi mal üretimini gerektiren işlerde işçi çalıştırılabilir. 

Sözleşmeli personel, istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler, sosyal güvenlik 
kuruluşlarından aylık almakta olanların Başkanlıkta görev almaları halinde, emekli aylıkları 
kesilmez. 

Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazırlayıp tcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe kona
cak yönetmelik esaslarına göre istihdam edilebilir. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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Personel Rejimi 
MADDE 13. — Başkanlık personeli idarî 

hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istih
dam edilirler. 

Başkanlığın daimî ve aslilik arzeden gö
revleri ile bunların unvan ve adetleri, bu gö
revlerde çalışacak personelin tabi olacakları 
idarî, sosyal ve ücret hükümleri, Başkanlığın 
hazırlayıp tcra Komitesinin onayı ile yürür
lüğe konacak yönetmelik ile düzenlenir. Per
sonele ilişkin disiplin hükümleri 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hü
kümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren 
nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve ta
yin edilir. Bu işlerde çalışacak personel hak
kında vekâlet veya istisna akdi hükümleri uy
gulanır. Bu fıkraya göre istihdam edilecekler
den, sosyal Güvenlik kuruluşlarından alınan 
aylıkları kesilmez. 

Hangi hizmetlerde işçi istihdam edilece
ği Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Ancak La-
boratuvar, atölye gibi mal üretimini gerekti
ren işlerde işçi çalıştırılabilir. 

Sözleşmeli personel, istekleri halinde 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazır
layıp tcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe ko
nacak yönetmelik esaslarına göre istihdam 
edilebilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

konularında başarılı çalışmaları olan kişi ve 
kuruluşları teşvik etmek, ödüllendirmek, bu 
başarılı çalışmaların sanayiye uygulanması ko
nusunda yardımcı olmak; 

t) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine 
hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı ser
mayeli şirketler kurmak, iştirak etmek ve ge
rektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kay-
lakları temin etmek, yurt içinden veya yurt-
Uşından kaynak sağlamak; 

u) Küçük ve orta ölçekli sanayinin geliş
mesine engel teşkil eden konulardaki uygula
ma aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar 
nezdinde çözümlenmesini temin etmek. 

Personel Rejimi 
MADDE 13. — Başkanlığın aslî perso

neli, İdarî hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli ola
rak istihdam edilir. 

Başkanlığın daimî ve aslilik arzeden gö
revleri ile bunların unvan ve adetleri, bu gö
revlerde çalışacak personelin tabi olacakları 
idarî, sosyal ve ücret hükümleri, Başkanlığın 
hazırlayıp tcra Komitesinin onayı ile yürür
lüğe konacak yönetmelik ile düzenlenir. Per
sonele ilişkin disiplin hükümleri 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun disiplin hü
kümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren 
nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve ta
yin edilir. Bu işlerde çalışacak personel hak
kında vekâlet veya istisna akdi hükümleri uy
gulanır. Bu fıkraya göre istihdam edilecekler
den, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından alınan 
aylıkları kesilmez. 

Hangi hizmetlerde işçi istihdam edilece
ği Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Ancak la-
boratuvar, atölye gibi mal üretimini gerekti
ren işlerde işçi çalıştırılabilir. 

Sözleşmeli personel, istekleri halinde 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazır
layıp tcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe ko
nacak yönetmelik esaslarına göre istihdam 
edilebilir. 
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Bütçe 
MADDE 14. — Başkanlığın bütçesi Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle

me Fonu olarak oluşturulacak kaynaktan meydana gelir. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu 
MADDE 15. — Bu Kanunun amacının gerçekleşebilmesi için T.C. Merkez Bankası nez-

dinde, Başkanlık emrinde, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ku
rulmuştur. 

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konacak transferler ödenekleri; 
b) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı çalışma 

konuları ile doğrudan ilgili veya bu çalışmalardan doğrudan faydalanan, Bakanlar Kurulunca 
tespit edilen, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi Teşekkül, Müessese ve Bağlı Ortaklıkların yıllık ve Kurumlar Vergisi matrahına esas kâr
larının binde biri nisbetinde ödeyecekleri aidatlar; 

c) Türkiye Halk Bankan, Türkiye Kalkınma Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Etibank, Sü-
merbank, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye thracak Krade Ban
kasının Kurumlar Vergisine matrah olan yıllık kârlarının yüzde üçü nisbetinde ödeyecekleri 
aidatlar; 

d) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için sağlanan kredi
lerden yüzde iki nisbetinde yapılacak aktarma; 

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun yıllık gelirinin yüzde iki nisbetin
de ödeyeceği aidat; 

0 Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık 
gelirinin yüzde iki nisbetinde ödeyeceği aidat; 

g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği gelirle
rinin yüzde iki nisbetinde ödeyeceği aidat; 

h) Belediyelerin yıllık gelirlerinin yüzde ikisi nisbetinde ödeyecekleri aidatlar; 
i) Akaryakıt Tüketim Vergisine esas olan matrah üzerinden Bakanlar Kurulunun tespit 

edeceği azamî yüzde beş oranında akaryakıttan alınacak fonlar; 
j) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince özelleştirmeden Toplu Konut Fonundan 

her yıl Bakanlar Kurulunca uygun görülecek nisbette yapılacak aktarma; 
k) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanan İthalat ve İhracat Fonların

dan her yıl Bakanlar Kurulunca uygun görülecek nisbette yapılacak aktarma; 
1) Geliştirme ve Destekleme Fonundan yüzde beş nisbette yapılacak aktarma; 
m) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan yüzde bir nisbette yapılacak aktarma; 
n) Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler; 
o) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar, Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan 

kaynaklanan sair gelirler; 
p) Her türlü dış (Avrupa İskân Fonu gibi) ve iç kaynaklandar sağlanan krediler. 
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Kabul Ettiği Metin) 
Bütçe 
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme Fonu 

MADDE 15. — Bu Kanunun amacının 
gerçekleşebilmesi için TC Merkez Bankası nez-
dinde, Başkanlık emrinde, Küçük ve Orta öl
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu 
kurulmuştur. 

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine 

konacak transfer ödenekleri; 
b) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliş

tirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı çalış
ma konuları ile doğrudan ilgili veya bu çalış
malardan doğrudan faydalanan, Bakanlar Ku-
rulu'nca tesbit edilen, 233 Sayılı Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye tabi Teşekkül, Müessese ve 
Bağlı Ortaklıkların yıllık ve Kurumlar Vergi
si matrahına esas kârlarının binde biri nisbe-
tinde ödeyecekleri aidatlar; 

c) Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkın
ma Bankası, TC Ziraat Bankası, Etibank, Sü-
merbank, Türkiye Emlak Kredi Bankası, 
Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İhracat 
Kredi Bankasının kurumlar vergisine matrah 
olan yıllık kârlarının yüzde üçü nisbetinde 
ödeyecekleri aidatlar; 

d). Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sa
nayi Bölgelerinin kurulması için sağlanan kre
dilerden yüzde iki nisbetinde yapılacak aktar
ma; 

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe
derasyonunun yıllık gelirinin yüzde iki nisbe
tinde ödeyeceği aidat; 

f) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Tica
ret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıl
lık gelirinin yüzde iki nisbetinde ödeyeceği 
aidat; 

g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 

Metin) 
Bütçe 
MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu metninin 14 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme Fonu 

MADDE 15. — Bu kanunun amacının 
gerçekleşebilmesi için T.C. Merkez Bankası 
nezdinde, Başkanlık emrinde, küçük ve orta 
ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme fonu 
kurulmuştur. 

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine 

konacak transfer ödenekleri, 
b) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliş

tirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı çalış
ma konuları ile doğrudan ilgili veya bu çalış
malardan doğrudan faydalanan Bakanlar Ku
rulunca tespit edilen, 233 Sayılı Kamu ikti
sadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye tabi teşekkül, Müessese ve 
Bağlı Ortaklıkların Yıllık ve Kurumlar Vergi
si matrahına esas kârlarının binde biri nispe
tinde ödeyecekleri aidatlar; 

c) Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkın
ma Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Etibank, 
Sümerbank, Türkiye Emlak Bankası, Türki
ye Vakıflar Bankası, Türkiye İhracat Kredi 
Bankasının kurumlar vergisine matrah olan 
yıllık kârlarının yüzde üçü nispetinde ödeye
cekleri aidatlar; 

d) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sa
nayi Bölgelerinin kurulması için sağlanan kre
dilerden yüzde iki nispetinde yapılacak 
aktarma; 

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe
derasyonunun yıllık gelirinin yüzde ikisi nis
petinde ödeyeceği aidat; 

0 Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Tica
ret odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıl
lık gelirinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği 
aidat; 

g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
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Mükellefiyet, Beyan, Ödeme Yeri ve Zamant 
MADDE 16. — Fona kaynak teşkil eden ilgili kuruluşların aidatları bir önceki yıla ait 

kâr miktarlarına göre, her yıl Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki taksit halinde, ilgili 
kuruluşlarca T.C. Merkez Bankası nezdindeki fon hesabına ödenir, ödenen aidatlar, bu ku
rum ve kuruluşlarca matrah hesabına gider olarak kaydedilir. 
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Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği yıllık 
gehrierinin yüzde iki nisbetinde ödeyeceği 
aidat; 

h) Türk Mühendis ve Mimar Odası Bir
liğinin yıllık gelirlerinin binde biri nisbetinde 
ödeyecekleri aidatlar; 

i) Akaryakıt Tüketim Vergisine esas olan 
matrah üzerinden Bakanlar Kurulunun tespit 
edeceği azami yüzde beş oranında akaryakıt
tan alınacak fonlar; 

j) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince özelleştirmeden ve Toplu Konut Fo
nundan her yıl Bakanlar kurulunca uygun gö
rülecek nispette yapılacak aktarma; 

k) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çer
çevesinde uygulanan ithalat ve ihracat fonla
rından her yıl Bakanlar Kurulunca uygun gö
rülecek nisbette yapılacak aktarma; 

I) Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
yüzde beş nispette yapılacak aktarma; 

m) Savunma Sanayii Destekleme Fonun
dan yüzde iki nispette yapılacak aktarma; 

n) Başkanlık tarafından verilecek hizmet
ler karşılığında alınacak ücretler; 

o) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardım
lar, Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklar
dan kaynaklanan sair gelirler; 

p) Her türlü dış (Avrupa İskan Fonu gi
bi) ve iç kaynaklardan sağlanan krediler. 

Mükellefiyet, Beyan, Ödeme Yeri ve Zamanı 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet \ 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin yıl
lık gelirlerinin yüzde ikisi nispetinde ödeye
ceği aidat; 

h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liğinin yıllık gelirlerinin binde biri nispetinde 
Ödeyecekleri aidatlar; 

i) Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından 
verilecek % 5 pay; 

j) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resince özelleştirmeden ve Toplu Konut Fo
nundan her yıl Bakanlar Kurulunca uygun gö
rülecek nispette yapılacak aktarma; 

k) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çer
çevesinde uygulanan ithalat ve ihracat Fon
larından her yıl Bakanlar Kurulunca uygun 
görülecek nispette yapılacak aktarma; 

1) Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
yüzde beş nispette yapılacak aktarma; 

m) Savunma Sanayii Destekleme Fonun
dan yüzde iki nispette yapılacak aktarma; 

n) Başkanlık tarafından verilecek hizmet
ler karşılığında alınacak ücretler; 

o) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardım
lar Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklar
dan kaynaklanan sair gelirler; 

p) Her türlü dış (Avrupa Iskan Fonu gi
bi) ve iç kaynaklardan sağlanan krediler; 

r) Türkiye Orta ölçekli işletmeler Serbest 
Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfının 
(TOSYÖV) ve Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin % 2'si nis
betinde ödeyecekleri aidatlar. 

Fonun gelir, gider ve muhasebesine iliş
kin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alı
narak çıkartılacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

Mükellefiyet, Beyan, Ödeme Yeri ve Zamanı 
MADDE 16. — Fona kaynak teşkil eden 

ilgili kuruluşların aidatları bir önceki yıla ait 

:lisi (S. Sayısı : 402) 
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Akaryakıt tüketim vergisi mükellefleri tarafından akaryakıt tüketim vergisine esas olan mat
rah üzerinden Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destek
leme Fonuna ödenmek üzere tahsil edilen meblağ bu kuruluşlar tarafından bir aylık dönemde 
yaptıkları satışlarını takiben ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar merkezlerinin bağlı ol
dukları vergi dairesine şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir 
beyanname ile bildirilir ve bu meblağ aynı süre içinde ödenir 

Fon gelirleriyle ilgili alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Muafiyetler 
MADDE 17. — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı

ğı ile Başkanlık emrinde kurulan fon; 

a) Kurumlar Vergisinden, 
b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeni ile Veraset ve İntikal Vergisinden, 
c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler banka ve 

sigorta muameleleri vergisinden, 
d) 11 inci maddede sayılan gelirleri ile bu gelirlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemler, 

sahibi olduğu taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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Kabul Ettiği Metin) Metin) 
kâr miktarlarına göre, her yıl Mayıs ve Ekim 
aylarında olmak üzere iki taksit halinde, ilgi
li kuruluşlarca T.C. Merkez Bankası nezdin-
deki fon hesabına ödenir, ödenen aidatlar, bu 
kurum ve kuruluşlarca matrah hesabına gider 
olarak kaydedilir. 

Fon gelirleriyle ilgili alacaklar 6183 sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Muafiyetler Muafiyetler ve Tavikler 
MADDE 17. — Tasarının 17 nci mad- MADDE 17. — I. — Küçük ve Orta ÖI-

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş- çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme îdare-
tir. si Başkanlığı ile Başkanlık emrinde kurulan 

fon; 
a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadî İşlet

meler Hariç) 
b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeni 

ile Veraset ve intikal Vergisinden, 
c) Yapacakları her türlü muameleler do

layısıyla lehte tahakkuk edecek faizler banka 
ve sigorta muameleleri vergisinden, 

d) 15 inci maddede sayılan gelirleri ile bu 
gelirlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemler, 
sahibi olduğu taşınmaz mallar her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaftır. 

II. — Bu Kanuna göre kurulacak Araş
tırma, Merkezi, Enstitü, Teknoloji Merkezle
ri ve Teknoparklar; 

a. Yatırımlar için, Kalkınmada Birinci 
Derecede öncelikli Bölgelere uygulanan teş
viklerden, 

b. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 
gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar ve atöl
ye araçları ve hammaddelerin imali, satın alı
mı veya ithali ile araştırma ve geliştirme faa
liyetlerinden sağlayacakları kazançları için ge
lir vergisi, kurumlar vergisi veya gümrük ver
gisi indirim veya istisnalarından ve düşük fa
izli kredi, hibe ve diğer teşviklerden 
yararlandırılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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Uygulanmayacak Hükümler ve Öncelik 
MADDE 18. — Bu Kanunla kurulan Başkanlıkça yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
Ayrıca; Başkanlık; alım-satım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet thale Katfununa 
ve çalıştıracağı personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, harcırah uygulama
sında 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir. Ancak, Başkanlığın malları Devlet Malı 
hükmünde olup, bu mallar, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine suç işleyen 
personel bu suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte; 

a) Bakanlar Kurulunun 17.6.1983 tarih ve 83/6744 sayılı Kararı ile onaylanıp yürürlüğe 
giren "Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesine" dair Milletlerarası Andlaşmaya 
göre faaliyet gösteren KÜSGET'e, 

b) Bakanlar Kurulunun 10.11.1978 tarih ve 7/16728 sayılı Kararı ile onaylanıp yürürlüğe 
giren "Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezine" dair Milletlerarası Andlaşmaya göre faaliyet gös
teren SEGEM'e, 

Bu Milletlerarası Andlaşmalarla veya bu andlaşmalar dışında bu iki Kuruluşa görev veren 
diğer Milletlerarası andlaşmalarla verilmiş görev, tanınmış hak, yetki ve sorumluluklar, hiz
metlerin yürütülmesi için istihdam edilmiş bütün personel özlük ve yasal tüm müktesep hakla
rı saklı kalmak üzere; taşınır ve taşınmaz mallar, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak 
ve borçlar, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olarak ve ayrıca bir devir işlemine gerek 
kalmaksızın bu Kanunla Kurulmuş Başkanlığa devredilmiş sayılır. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yeni yönetmelik ve uygulama kararları yürürlüğe girinceye 
kadar yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ile onaylanmış ve Kanun Hükmünde olan 
Uluslararası Andlaşmalara göre, KÜSGET ve SEGEM'ce uygulanmakta olan yönetmelik ve 
uygulama esaslarının uygulanmasına devam olunur. 

Personele ilişkin yeni görevlendirme, ücret, tespiti, göreve intibak işlemleri sonucunda bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve bu madde gereği istekleri halinde kendili
ğinden devredilmiş sayılan personelin yeni ücretleri eski ücretlerinin altına düştüğü takdirde, 
yıllık olarak eski ücretleri ile yeni ücretleri ve parayla ölçülen diğer menfaatleri hesap edilir. 
Yıllık toplamlar esas alınmak üzere eski ve yeni ücretler arasındaki fark, yeni düzenlemeye gö
re ücret yükselmeleri ile kalkıncaya kadar personele tazminat olarak ödenir. Yeni teşkilatlan
ma ve görevlendirmeler sonuçlanıncaya kadar personel, mevcut görev ve unvanlarında çalıştı
rılmaya devam olunur. 

Bu maddeye göre kendiliğinden Başkanlığı devredilmiş personelden, Başkanlıkta çalışma
yacaklara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki iki ay içinde istifa etmeleri halinde ken
dilerine kıdem tazminatları ödenir. 

Aynı Kararname gereği kurulmuş organlar, yeni organlar teşekkül edinceye kadar görevle
rine devam eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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Uygulanmayacak Hükümler ve Öncelik 
MADDE 18. — Tasarının 18 nci madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Metin) 
Uygulanmayacak Hükümler ve Öncelik 
MADDE 18. — Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu metninin 18 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçi
ci 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu metninin Geçici 
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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GEÇtCt MADDE 2. — Geçici 1 inci maddedeki devir işlemleri kanunun yayınlanmasın
dan itibaren 6 (Altı) ay içerisinde tamamlanır. Devir işlemleri yapılıncaya ve yönetmelikler yü
rürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik hükümleri ile uygulama esaslarının uygulanmasına 
devam olunur. 

Devir işlemleri ve bu devirden doğan kazanç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Yürürlük 
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
C. Alttnkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tiıncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ . Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar ' 

Devlet Bakanı 
S, Sert 

Devlet Bakanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H, Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
$ Yürür 

Kültür Bakanı 
M K. Zeybek • 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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Komisyonunun Kabul1 Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2, — Tasarının 
Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu met
ninin Geçici 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Sanayii ve Teknolo
ji ve Ticaret Komisyonu metninin 19 
uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 20. — Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret Komisyonu metninin 20 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

« • M 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 




