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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin, buğday taban fiyatlarına, 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi, olağanüstü hal bölgesindeki illere tahsis edilen 90 

bin kadronun kullanılmasına, 
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci cevap verdi. 

Adalet Komisyonu Başkanlığının, komisyonda bulunan idam dosyalarının, 12.4.1991 ta
rihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 1 ve 4 üncü maddeleri gereğince Başba
kanlığa iade edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına ilişkin tezkeresi ve ekli liste okun
du; dosyaların Başbakanlığa gönderileceği açıklandı. 

3, 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/49, 1/44, 1/47, 1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı: 553) ile, 

T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
* Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarının (1/763) (S. Sayısı: 506), 

Yapılan işaretle oylamalardan sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik Dışında Doğan Çocukların Düz

gün Nesepli Olarak Tesciline ilişkin Kanun Tasarısı (1/726) (S. sayısı: 514) ile, 

Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 
492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin YUrUrlttkten Kaldırılması Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/778) (S. Sayısı: 527) ve 

Milletlerarası Hidrografı Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki Değişikliğin (1/626) 
(S. Sayısı: 447), 

Nükleer Enerjinin Banşcı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının (1/523) (S. Sayısı: 
449). 

Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasının (1/532) (S. 
Sayısı: 465), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaş
masının (1/554) (S. Sayısı: 466), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve Kültür 
Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının (1/605) (S. Sayısı: 467), 

Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartının (1/690) (S. Sayısı: 477), 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardım

laşmaya Dair Sözleşmenin (1/601) (S. Sayısı: 484), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî İşbirli
ğine İlişkin Sözleşmenin (1/600) (S. Sayısı: 485), 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 1.3.1954 Tarihli 
Hukuk Usulüne Dair Uhey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 16 Eylül 1988 Tarihli Ek 
Anlaşmanın (1/521) (S. Sayısı: 483), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanın
ması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin (1/609) (S. Sayısı: 486), 

Türkiye Cumhuriyeti ite Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Arasında Hürriyeti 
Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair Sözleşmenin (1/610) 
(S. Sayısı: 487), 

Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı Uluslararası Çalışma 
Sözleşmesinin (1/578) (S. Sayısı: 476), 

Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin (1/630) (S. Sayın : 499), 

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve terası Hakkındaki New York Sözleşmesinin 
(1/633) (S. Sayısı : 500), 

Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokolün (1/680) (S. Sayısı: 501), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/728) (S. Sayısı: 505), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında, Kendi Ülkeleri Arasındaki ve ötesindeki Hava Servisleri İçin Anlaşmanın (1/679) (S. 
Sayısı : 539), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının (1/597) (S. Sayısı : 540), 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Ba
zı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren Guatemala City Protokolü, 3 
Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Protokollerinin (1/740) (S. Sayısı: 541), 

Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacı
lık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin (1/737) (S. Sayısı: 544), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve 
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İki Protokole 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna (1/699) (S. Sayısı : 543), 

İlişkin Kanun Tasarılarının da, yapılan açık oylamalardan sonra, kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. * 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın 
(1/527) (S. Sayısı : 448), 

Türkiye Cumhuriyet? ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önlemr ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının (1/755) (S. Sa
yısı : 546), 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının yapılan açık oylamala
rında toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından oylamalarının tekrarlanacağı açıklandı. 

9 Mayıs 1991 Perşembe günü saat lS.OO'te toplanmak üzere, birleşime 18.21'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ay tekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Demir İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 5 . 1991 Perşembe 

Teklif 
1. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz ve 6 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunun 29 uncu Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/552) (Millt Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 
7.5.1991) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1.— Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Devlet İstatistik Enstitüsünce 25.1.1991 

ve 2.5.1991 tarihli haber bültenlerinde açıklanan 1990 yılı I, II ve III üncü dönemlerine ait gayri 
safı millt hflsıla verilerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa 
gidiş tarihi: 8.5.1991) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1987 yılından bu yana Türk Hava Yolları
nın yurt dışı seferlerinden ücretsiz yararlananlara ve Kurumun bu nedenle uğradığı zarara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.1991) 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 1991 yılında gerçekleştirilecek açıktan öğretmen 
atamalarına ilişkin Millî E? tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.5.1991) 

4. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Aliağa Termik Santralı ile ilgili olarak ha
zırlanan çevresel etki değerlendirme raporuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başka nyekili Ay tekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdül (Edirne) 

— • -

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, işaret buyurmalarım rica ederim. 

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, TRT ve Magic Bac yayınlatma ilimcin gündem dışı 

konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, TRT yayınları hakkında İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasal bir devlet kuru
mu olan TRT'nin kuruluşu, amacı ve yayın ilkeleri, Anayasanın 133 üncü maddesi ve 2954 
sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Yasasıyla belirlenmiştir. 

Gerek Anayasa ve gerekse 2954 sayılı Yasa, TRT'nin tarafsız bir kurum olması gerektiğini 
ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin veya inanç ve düşüncenin menfaatlanna alet 
olamayacağını buyurmuştur. 

Yıllardan beri, TRT'nin tarafsız olmadığı, özal'ın ve İktidarın propaganda aracı olduğu 
söylenir. Bunun doğru olduğunu anlamak için özel bir araştırma yapmaya gerek yok, her gün 
televizyonu izlemek yeterlidir. Haber bültenleri, TRT'nin artık çığırından çıktığının, yayın il
kesi ve onuru, tarafsızlık, Anayasa ve yasalar açıkça çiğnenerek bir kişi veya zümrenin emrine 
girdilinin en ilginç ve çarpıcı göstergesidir. 

2954 sayılı TRT Yasasının 5 inci maddesi, "TRT'nin, devletin bir kişi veya zümre tarafın
dan yönetilmesi... Amacını güden rejim ve ideolojilerin propagandasıyla... Tek yönlü, taraf 
tutan yayınlar yapamayacağını" buyurmaktadır. 

TRT'nin, özellikle, tarafsızlık konusundaki tutum ve davranışlarının, Anayasa ve yasalar
la bağdaşır bir yanının olmadığı, insaf sahibi herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu ku
rum, tam anlamıyla, kişi ve zümre hâkimiyetinin propaganda, reklam, övgü ve sövgü aracı ol
muştur; kişi olarak özal'ın ve zümre olarak da Özalların ve ANAP'ın güdümüne girmiştir; 
devletin, tarafsız, Anayasal bir kurum değil, özalların özel mülkü durumuna gelmiştir. 
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Muhalefet partilerinin sesi alabildiğine kısılmakta; söz ve eleştirilerinin içi boşaltılarak, 
kasten çarpıtılmaktadır; muhalefet partilerini küçültme ve gözden düşürme gayreti içindedir. 
TRT yönetimi, kaderini özal'a ve ANAP'a bağladığım ve bu yüzden de özal ve ANAP'ın ayakta 
kalması için çabaladığını her fırsatta göstermektedir. Televizyon, hanedanın tuvalet aynası ol
muştur. TRT, bu yapısı ve yayın politikasıyla, rejimi sulandırma çabalarına yardımcı olmakta 
ve demokrasimizi kundaklamak isteyenlere kibrit uzatmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TRT, haberciliği, yayın politikası ve yanlı davranışla
rıyla, Anayasa ve 2954 sayılı Yasada belirtilen kural ve ilkeleri çiğnemektedir; iktidardan kay
naklanan düzensizliğe ve arabeskliğe ortak olmakta ve açıkça Anayasa suçu işlemektedir. 

' Anayasa ve yasaları uygulamakla ve korumakla yükümlü adlî kurumlar, herkesin gözü 
önünde işlenen bu suça seyirci kalmamalı; tarafsız olması gereken bu kurumu bir kişi ve çevre
sindeki küçük zümrenin emrine veren TRT yönetimi hakkında yasal kovuşturma açmalıdır. 

Anayasamız, Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet ve Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk 
devleti olduğunu açık bir dille belirtmiştir. Herkes yasalara uymak zorundadır ve kimsenin suç 
işleme özgürlüğü ve ayrıcalığı yoktur. Türkiye'de, hanedanlık ve padişahlık özlemi içinde bu
lunan ve bu özlemlerini her fırsatta sergileyenlerin bulunduğu bilinmektedir. Hatta, bu giri
şimler, Türkiye sınırlarını da aşarak, tüm dünyanın gözüne batmaya başlamıştır. Tüm dünya, 
Türkiye'de, özal'dan kaynaklanan hanedanlık ve padişahlık girişimlerinin olduğunu bilmek
tedir. TRT de, bugün, bu heveslerin ve çabaların propaganda ve reklam makinesi olmuştur. 

Rejimimiz, bir yandan Anayasal bir kurum olan TRT ve diğer yandan da Anayasa dışı 
korsan bir kuruluş olan Magic Box tarafından torpillenmektedir. Her iki kurum hakkında da, 
Anayasa ve yasaları ihlal etmeleri nedeniyle savcılıklara suç duyurusunda bulunulmasına rağ
men bir sonuç alınamaması ve savcılıkların harekete geçmekte ayak sürümesi, şikâyet ve ihbar
ların üstüne yatması, artık, yargı organlarının da, özgür ve yansız olma özelliklerinden uzak
laşmakta olduğunu göstermektedir. Esasen, yargıyı ve yargıçları papatyalaştırma çabalarının 
ileri aşamalara vardığı günümüzde, bundan daha değişik bir sonuç beklemek hayal olur. Do
yumsuz ve arsız bir mantık, rejimin teminatı olan tüm Anayasal kurumları kuşatmakta ve su
landırmaktadır. 

Bunun yanında, İktidar, herkesin gözü önünde, Anayasa suçu işlemeye devam eden Ma
gic Box'ı da korumaktadır; devlet tekelinin kaldırılması ve özel televizyon yayınlarının serbest 
bırakılması için, Anayasal ve yasal değişiklikler yapılacağını söylemesine rağmen, hiçbir giri
şimde bulunmamaktadır; bu oyalama taktiği ile, hanedanın özel televizyonu olan Magic Box'-
ın topluma iyice yerleşmesini ve mesafe almasını beklemektedir. Seçimlerden önce bu yolda, 
bir girişimde bulunmayacağı ve bu amaçlı Anayasal ve yasal değişiklikler yapmayacağı artık 
belli olmuştur. Çünkü, Özal ve ANAP, seçimlerde hem TRT'yi ve hem de Magic Box'ı kullan
mayı ve bunlar aracılığıyla hanedanı balon gibi şişirip topluma pompalamayı hesaplamaktadır. 

Anayasa ve yasaları korumak ve uygulamakla yükümlü olan kurumları ve savcıları göreve 
davet ediyorum. Kişi ve zümre hâkimiyetinin güdümüne giren TRT yönetimi ile, Anayasa ve 
yasalara karşı faaliyetini sürdüren hanedanın televizyonu Magic Box hakkında bir kez daha 
suç duyurusunda bulunuyor ve soruyorum : Bu iki kurum hakkında bugüne kadar yapılan şi
kâyetler niçin hasır altı edilmekte, sonuca ulaştırılmamaktadır? Bugün, ANAP'a ve özal'a ya
ranmak için suskun ve sessiz kalanlardan, zamanı geldiğinde hesap sorulacağını hatırlatır, Yü
ce Meclise saygılar, sevgiler sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, ydtn ilk dört aytnda meydana gelen fiyat artışla
rına ilişkin gündem dtşt konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci sözü, yılın ilk dört ayında meydana gelen fiyat artışları 
konusunda, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün istemiştir. 

Buyurun Sayın Ertüzün. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılının 
ilk dört ayında meydana gelen fiyat artışları üzerinde, Yüce Meclise görüşlerimi arz etmek üzere 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, yılın üçte birlik kısmı geride kalmıştır. Artık, dört aydaki fiyat artışlarına 
bakarak, yıl sonu için bazı tahminlerde bulunmak mümkündür. 

Nisan ayında, tüketici fiyatları, Devlet istatistik Enstitüsüne göre yüzde 6,6; İstanbul Ti
caret Odasına göre ise yüzde 9,8 artış göstermiştir. Böylece, yılın ilk dört ayında, tüketici fiyat
ları, Devlet İstatistik Enstitüsüne göre yüzde 22,9; İstanbul Ticaret Odasına göre ise yüzde 24,9 
oranında artış göstermektedir. Bunları geçen yılla mukayese edecek olursak, geçen yılın ilk dört 
ayında, İstanbul Ticaret Odasına göre, toptan eşya fiyatları yüzde 10,8 artış gösterirken, bu 
yılın ilk dört ayında artış yüzde 19,3'e çıkmıştır. 

Türkiye, son derece hızlı bir enflasyon yaşamaktadır, önümüzdeki sekiz ayda fiyatların 
hiç artmayacağını varsaysak dahi, yıl sonunda, toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzde 40'ı aşa
caktır. Yüzde 45'lik hedefe ulaşmak için, fiyatların, aylık ortalama yüzde Tin altında artış gös
termesi gerekmektedir. Bundan sonra fiyatlar ortalama olarak yüzde 0,9 oranında artmalı ki, 
yüzde 45'lik hedef tutturulabilsin. 

Bu durumda, faizlerin hızla yükseldiği, Türk Lirasının döviz karşısında süratle değer kay
bettiği ve KİT zamlarının da âdeta otomatiğe bağlandığı dikkate alınacak olursa, yıl sonunda 
fiyatların yüzde 80'ler civarında bir artış gösterebileceğini şimdiden söyleyebiliriz. 

Tabiî ki, 1991 yılının önümüzdeki aylarında, 1990 yılının 1989'a göre nispî olarak düşük 
olan enflasyonist etkisi azaldıkça ve 1991'in yüksek enflasyonu yıllık ortalamalar içinde ağır
lık kazandıkça, 1991'in enflasyonu yükselecektir. Nitekim, 1990 yılı sonu itibariyle yüzde 49 
olan toptan eşya fiyatları indeksi, nisan sonunda yüzde SS'i aşmıştır. 

Sekiz yıllık iktidarları döneminde, ülkenin en temel sorunu olan enflasyonu çözemeyen
ler, çâreyi 1980'e sarılmakta aramaktadırlar. 1980... Türk ekonomisinin hangi şartlar içinde 
ve niçin o noktaya geldiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, sadece 1980'i kötülemenin 
ve karalamanın bugünkü İktidarı ayakta tutmaya yetmeyeceği görüşü herkes tarafından kabul 
edildiği gibi, ANAP'hlarca da kabul görmekledir. Kaldı ki, eğer bir siyasî döneme ait icraatın 
başarısı ya da başarısızlığı, bir başka siyasî dönemle mukayese edilmek isteniyorsa, o dönemin 
bütününü, bütün göstergeU i itibariyle mukayese etmek gerekir. Sadece 1980'i referans verme
nin, siyasî demagojiden ötry»î hiçbir anlamı olamaz. 

Bununla birlikte, size, sadece enflasyon oranlarını dikkate alarak, dönemler itibariyle mu
kayeseler vermek istiyorum. 
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Bakınız, bir önceki on yılda, yani 1970-1980 döneminde, toptan eşya fiyatlarındaki artış, 
yıllık ortalama yüzde 33'tür. 1980-1990 döneminde toptan eşya fiyatlarındaki artış ise, yıllık 
ortalama yüzde 45 olmuştur. Eğer, ANAP'ın iktidarda bulunduğu dönemi (1984-1990) alırsa
nız, toptan eşya fiyatlarındaki artış, yıllık ortalama yüzde 50'ye varmaktadır. Eğer 1970'ten 
beş yıl daha öne giderseniz ve 1965-1980 dönemini alırsanız, o onbeş yılda, toptan eşya fiyatla
rındaki yıllık ortalama artışın yüzde 20 olduğunu görürsünüz. O onbeş yılda sağlanan büyü
me hızı da, yılda ortalama yüzde 6, l'dir. ANAFın bir bölümünde iktidarda bulunduğu 1980-1990 • 
döneminin büyüme hızı ise, yılda ortalama yüzde 5,2'dir. Bir önceki dönem olan 1970-1980 
döneminin ortalaması ise, yüzde 5,5'tir. 

Demek ki, dönemler itibariyle mukayeselere baktığınızda, 1980-1990 döneminin, gerek bü
yüme hızı gerek enflasyon itibariyle, kendisinden önceki döneme göre fevkalade başarısız ol
duğu ortaya çıkar. 

Ayrıca, tabiî ki, 1980-1990 döneminde dünyaya da bakmak lazım. Bakınız, 1980-1990 dö
neminde, dünyada, orta gelirli ülkelerde enflasyon ortalaması yılda yüzde 13,1; yüksek gelirli 
ülkelerde ise ortalama yıllık enflasyon yüzde 5,8'dir. 

Evet, demek oluyor ki, sadece, çok özel iç ve dış siyasî ve ekonomik şartların sonucu olan 
1980'i referans noktası olarak kullanmak, ANAP'ı kurtarmaya yetmeyecektir. Kaldı ki, o 1980'in, 
o ünlü 1980'in sekiz ayında AP azınlık hükümeti görev yapmış olup, dört ayı ise ara rejime 
aittir; ama, 1980'in tamamında, Sayın özal'ın ekonomiden sorumlu olduğunu da görmezlik
ten şüphesiz ki gelmemek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Ibparhyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; önceki gün, bu kürsüde, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner 

•bizim gensorumuz üzerinde konuşurken- Merkez Bankası rezervleri için bazı şeyler söylemiş
tir. Çok kısa olarak, bu konuda, Yüce heyetinizi bilgilendirmek istiyorum. 

Bendeniz, kendilerinin bana daha önce verdikleri bir cevabı dile getirerek, Merkez Banka
sındaki rezervlerin sahibinin Merkez Bankası olmadığının anlaşıldığını ifade etmeye çalıştım. 
Baoa verilen cevaptan anlaşılmaktadır ki, bu rezervler Türk ekonomisinin ürettiği gerçek dö
viz fazlalarından oluşan kaynaklar değildir. Kendileri ya benim anlatmak istediğimi anlama
mış yahut da bana verdikleri yazılı cevabı okumamış olmalıdırlar ki, benim önemli bir hata 
yaptığımı söyleyerek şöyle demişlerdir; aynen zabıttan okuyorum : 

"Merkez Bankasındaki rezervler, Merkez Bankasının rezervleridir. Rezervlere mevduat ya
pılamaz. Türkiye'nin rezervlerinin en yüksek olduğu nokta, 12 milyar 534 milyon dolardır. Bunun 
içerisindeki Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 800 milyon dolardır. Diğer kısmı, özel banka
lardaki döviz hesaplarıdır; ama, ülkenin dövizlerinden sayılır. 12 Nisan 1991'de bu rakam 
10 milyar 181 milyon dolara düşüyor. Takriben 2,4 milyar dolarlık bir azalma olmuştur. Bu
nunla beraber, Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman, rakam, 4,8 milyar dolardan 4,2 
milyar dolara düşmüştür; yani, fark 600 milyon dolar civarındadır." Evet, bunlar Sayın Baka
nın söyledikleridir. 

Şimdi, Sayın Bakana sormak istiyorum : Merkez Bankası rezervleri 600 milyon dolar azalma 
gösterirken, toplam döviz varlıkları nasıl oluyor da 2,4 milyar dolar azalma gösteriyor? Demek 
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ki, bu rezervler, Merkez Bankasının olmadığı gibi, ülkenin rezervi de sayılamaz. Yurt içindeki 
ya da yurt dışındaki kişilere ait dövizlerdir ve bunların da önemli bir bölümü, borçlardır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen bitirin. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) —. Bitiriyorum efendim. 
Şimdi, bakınız, "mevduat yapılamaz" diyen Sayın Bakan, bana verdiği cevapta şöyle diyor : 
"Merkez Bankaları döviz rezervlerinin kaynakları aşağıdaki gibidir : 
1. Hazine ve Dış* Ticaret Müsteşarlığınca, yurt dışından temin edilen döviz kredileri ara

cılığıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılan mevduat hesapları..." 
Evet, demek ki, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yurt dışından sağ

lanan döviz kredileri aracılığı ile Merkez Bankasında açılan mevduatları Merkez Bankası re
zervi olarak gösteriyor. 

"2. Muhtelif kamu kuruluşlarının yurt dışından temin ettikleri döviz kredileri aracılığı 
ile Merkez Bankasında açılan mevduat hesapları", 

\ani, mesela Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımı için yurt dışından aldığı kredi, 
Merkez Bankası döviz rezervi olarak gösteriliyor. 

"3 . Türkiye'de yerleşik bankaların iki gün ihbarlı döviz tevdiat hesapları ile söz konusu 
bankaların nezdlerinde açılmış özel ve tüzelkişilere ait döviz tevdiat hesapları üzerinden Mer
kez Bankasına yatırmakla yükümlü bulundukları munzam karşılıklar. 

4. TC Merkez Bankası nezdinde açılmış kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları. 
5. TC Merkez Bankasınca yurt dışından temin edilen döviz kredileri. 
6. Türkiye'de yerleşik bankaların Merkez Bankasına devretmekle yükümlü bulundukla

rı ihracat ve görünmeyen işlemlerden kaynaklanan döviz ve banknot girişlerinin yüzde 20'lik 
kısmı." 

Değerli üyeler, görüyorsunuz ki, Merkez Bankasının rezervleri olarak gösterilen bu kay
nakların hiçbiri, ne ülkeye aittir ne de Merkez Bankasına aittir. 

Şimdi, Sayın Bakandan bir de bunların dökümünü rica ediyorum; bu kalemlerde ne mik
tarda döviz vardır? 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitirdim efendim. 
Bir milletvekili sıfatıyla bunların dağılımını bilmek zannediyorum ki hakkım olması gerekir. 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Başbakan Yüdvvn Akbulut'un Kore Cumhuriyetine yapacağı resmi ziyarete katılacak millet

vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1658) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Sunuşlar" bölümünde, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vaki davet üzerine, 12-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında bir heyetle birlikte Kore Cumhuri
yetine yapacağım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uy
gun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

LİSTE 
Ek liste: 
Mustafa Cumhur Ersümer (Çanakkale) 
Ülkü Gökalp Güney (Gümüşhane) 
Etem Cankurtaran (İçel) 
Mehmet Cavit Kavak (istanbul) 
Işılay Saygın (İzmir) 
S. Halil özsoy (Kayseri) 
Mustafa Dinek (Kohyt) 
Eyüp Aşık (Trabzon) 

BAŞKAN — Tezkereyi, ekli listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki As-
. kert Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapümastna İlişkin Anlasmanm Onaylanma-

stnm Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasartst ve Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporlan 
(1/527) (S. Sayısı : 448) (1) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Mrgüerde 
Çifte Hrgüendirmeyi Önleme ve Urgi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/755) (S. 
Sayısı : 546) (2) 

BAŞKAN — *• -18 ve 546 sıra sayılı kanun tasarılarının açık oylamaları yapılacaktır. 
Bildiğiniz gibi, dünkü birleşimde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cum

huriyeti Hükümeti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik 'Ya
pılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporları ile, 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları ra
porlarının oylamasında toplantı yetersayısı olmadığından karara ulaşamamıştık. 

(1) 448 S. Sayılı Basmayazı 8.5.1991 tarihli 114 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
(2) 546 S. Sayılı Basmayazı 8.5.1991 tarihli 114 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Dün aldığımız karar gereğince, oy kutuları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle oylama 
yapılacaktır. 

448 ve S46 sıra sayılı kanun tasarıları için oy kutuları sıralar arasında sırasıyla dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

3. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazt Maddeler Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasanst ve Sağltk ve Sosyal isler ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/767) (S. Saytst : 561) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama devam ederken, gündemin, "Kanun Tasa
rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünde yer alan, onbinlerce esnafı
mızı ilgilendiren, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Akın Gönen, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın İbrahim Tez ve şahsı adına Sayın Mustafa Şahin söz 
istemişlerdir. 

Sayın üyelere sırasıyla söz vereceğim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Akın Gönen; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gönen, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA AKIN GÖNEN (İzmir) — Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun belirli bir
kaç maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ekler yapılması hakkındaki Hükümet tasarısı üze
rinde Grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle, 
sizleri ve şahsınızda değerli Türk sanatkâr ve esnafını selamlıyorum. 

Enflasyonun yüzde 60'larda seyrettiği ve bir kader şeklinde tecelli ettiği günümüzde, maa
lesef, enflasyon, tüm değer yargılarım bozmuş, toplumda belirli bir ölçüde transformasyon, 
yani değişiklik yaratır ştır. Bu değişiklik, toplumun her kesitinde, her kurumunda kendini gös
termektedir. Tabiî, bu kanun tasarısıyla gündeme getirdiğimiz esnaf kesimi de -bu gök kubbe
nin altında olduğuna göre- bu transformasyondan nasibini yeterince almıştır. Bakalım bu na
siplenme nasıl olmuştur : Esnaf, direkt olarak enflasyondan zarar görüyor; bugün sattığı ma
lını yarın rafına tekrar koymak için, sattığının üstünde bir bedel ödüyor. Sanatkârımız, kul
landığı hammaddeyi, malzemeyi, ertesi gün ürün olarak sattığından daha pahalı olarak alabi
liyor. Bu, direkt olarak çektiği sıkıntı, sermayesinin erimesini gözleriyle seyretmesidir. 

Bunun yanında, bir de, direkt olmayan, gözükmeyen; ama, enflasyonun esnafta yarattığı 
iki sıkıntı konusu daha vardır. Bunlardan birincisi, esnafın sürekli olarak iş yaptığı, eskiden 
"ortadirek" denen; ama, maalesef, günümüzde artık ortadirek sınıfının altına düşerek, fakir 

(1) 561 S Sayılı Basmayczı tutanağa eklidir. 
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sınıfına giren dar gelirliler, bordrolular, yani memurlar, işçiler ve emekliler. Bunların alım gü
cü de, enflasyon sebebiyle, her yıl yüzde 60'ları aşan oranda düşmektedir. Zaten, dün, bakka
lın kasabın veresiye defterinde adı bulunan memur, şimdi artık oralara da yanaşamaz hale gel
miştir. 

Basında sık sık enteresan örneklerini görüyoruz : Borcunu, bonosunu ödeyemediği için, 
esnafın, gidip, işyeri kapılarında, işyeri köpeklerini kurşunladığını bugün bir gazetede oku
duk; enteresandır! Enflasyon, bu açıdan da, dar gelirlilerin alım gücünün azalması sebebiyle, 
esnafımıza fatura yükleme etedir. 

Hükümet sıralarında oturan Değerli Bakanımızın görev alanına giren bir konu var : Ta
rım üreticisi, halen ürününün bedelini alamamıştır. İkinci ürün bedelinin ödeneceği zaman gel
miştir. Geçen Pazar günü gittiğimiz Maraş'taki pancar üreticisinin -bir petrol istasyonunda-
"Paramızı hâlâ alamadık, Allah aşkına bunu kurtarın" diye yalvarırcasına feryatlarını dinle
dik. Sayın Bakanımız hazır buradayken, inşallah, pancar üreticisine, pamuk üreticisine, zeytin 
üreticisine ferahlatıcı -geç kalmış- haberi verirler. 

Bu para ödenmediği zaman ne olmakta? Tabiî, "Esnafla alakası ne?" diyeceğiz. Tarım 
üreticisi, esnaftan, sezon sonuna kadar, toptan, bakkaliye malzemesini alıyor, manifatura mal
zemesini alıyor, petrolünü alıyor, kaput bezini alıyor. Ne zaman ödeyecek parasını?.. Hasat 
mevsimi sonunda. Siz ne yaptınız?.. Alışılmış dönemde parayı ödemediğiniz için; üreticiyi, çift
çiyi, köylüyü, bakkala, manifaturacıya, petrolcüye uğrayamaz hale getirdiniz; dolayısıyla, es
naf müzayaka haline düştü ve katlamalı olarak enflasyondan zarar görür hale geldi. Bu vesi
leyle sizlerden istirham ediyoruz; üreticinin parasını ödeyin, esnafımız rahatlasın. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kanunla alakası yok bunun. Üretici başka, esnaf 
başka. 

AKIN GÖNEN (Devanla) — Efendim, esnafımızın çektiği sıkıntıyı, burada, esnaflarla 
ilgili bir kanun görüşülürken dile getirmenin Grubumun ve şahsımın görevi olduğu inananı 
taşıyorum. Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesindeki Türk çiftçisine de, "bunu dile getireceğim" 
diye söz verdim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Her siyasî rejim, hukuk düzeni ile, eğitim düzeni ile ve onları destekleyen finans düzeni 
ile birlikte ayakta kalabilir. Bugün, serbest pazar ekonomisi dediğimiz bir model uyguluyoruz. 
Bu modelin, mutlaka muvaffak olması için, kendi hukukunu, kendi eğitimini, kendi finans 
kaynaklarını birlikte getirmesi lazımdır. Baktığımız zaman, bu Uç dalda da esnafımız açısın
dan sıkıntı olduğunu görüyoruz. Esnafımız, bürokratik ağlar içerisinde ezilmekte, âdeta, "za
bıta -hükümet tabibi- vergi dairesi" şeytan üçgeninde kaybolmaktadır. Bir an önce -mevzuat 
yenileştirmesiyle- bu konuya rahatlık ve çözüm getirilmesi lazımdır. Ki, önümüzdeki tasarı da 
bu konuda bir ferahlama getirme istidadı göstermektedir. 

İkincisi, finansla desteklenme gerekmektedir. Bugünkü gazetelerimizin aşağı yukarı hepsi 
yazıyor; 4 milyonu aşkın esnafımızın en üst yöneticisinin -bakanlık koridorlarında değil- Mec
lis koridorlarında, esnafımızın finans konusunu çözmek için bakanların peşinden koştuğunu, 
hiddetlendiğini ve neredeys ağlar, kavga eder duruma geldiğini üzüntüyle müşahede ediyo
ruz. Sistemi muvaffak kılm k istiyorsanız, sistem muvaffak olsun istiyorsanız; hukukunu, eği
timini ve finansını birlikte girmeniz lazımdır. Eğer bunlardan birisi aksarsa, sistem topaldır; 
topal sistemle de, yarışta, muasır medeniyet seviyesindeki diğer ortakların gerisinde kalınır. 
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Bakıyoruz; esnaf desteklenmezse ne oluyor... Çocuk,.okulunu bitiriyor, altın bileziği ko
luna takıyor; sanatkâr; ama, desteklemediğiniz için, işyerini açamıyor... "Serbest pazar 
ekonomisi" diyoruz; ama, işyeri açtıramazsak Parlamento kapılarında, devlet kapılarında, "ağa
bey, ne iş olursa çalışırım" diye sanatkârımızı gezdirirsek, bu sistemin muvaffak olması müm
kün değildir, tşe yeni başlayacak olan çocukların desteklenmesinde, işe yeni başlayacak çocuk
lara sıfırdan işyeri kuracakları finans kaynağının yaratılmasında mutlak zaruret olduğu kana
atindeyim. Bunun da köklü çözümü, esnafın, yönetiminde olacağı veya ağırlıkla yönetiminde 
bulunacağı finans kurumunun -banka veya belirli bir kurumun- mutlaka kurulmasıdır. 

Sayın üyeler, "esnaf" deyince bir konuya daha girmeden edemeyeceğim. Esnafımız geri
de bırakıldığı için muvaffak olunamayan bir alan daha vardır : Türkiye'de, geri kalmış; bölge
lerde Türk esnaf ve sanatkârının potansiyelinden yararlamlmadığı için, bu bölgelerin geri kal
mışlığı devam etmektedir. Biz, geri kalmış yörelerimizde teşvik tedbirleri uygulamaktayız; bunları 
da, belirli bir sınırın üzerinde yatırım yapma imkânı olan büyük yatırımcılara vermekteyiz. 
Büyük yatırımcı nerede var?.. Zaten, o bölge geri kalmış yöre olduğu için orada büyük yatı
rımcı bulamazsınız; dışarıdan ithal yatırımcı gelmekte; ithal yatırımcı da, projeyi tasdik etti
rip, parayı aldıktan sonra ortadan kaybolup, gitmektedir... Eğer bu sistem devam ederse, yöre
nin küçük esnafı vergi ve teşvik olarak desteklenmezse, talan da yalan da devam eder. Türk 
küçük esnaf ve sanatkârı, mutlaka, geri kalmış yörelerin kalkınmasında desteklenmeli, onla
rın da bu harbe katılması sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, konu esnaf ve sanatkârlarımızdan açılmışken, esnaf ve sanatkârı
mız hakkındaki sosyal güvenlik kurumlarına değinmeden geçmek haksızlık olur. Esnafımızın 
sosyal güvencesini sağladığı iddiasında bulunduğumuz Bağ-Kur teşkilatı, maalesef, bugün kendisi 
kurtarılmaya muhtaç duruma gelmiştir. Kendisinin bir an önce kurtarılmaya muhtaç olduğu 
başındaki yetkililer tarafından ifade edilen bu Kurumun da baştan ele alınıp esnafa hizmet eder 
hale getirilmesinde, 10 milyon esnaf ve ailesinin yararı, tartışma götürmez. 

Bağ-Kur emeklisinin halini sizlere ifade etmekten utanç duyuyorum. Ayda, en düşüğü 
86 707 lira alıyor, en yüksek maaşlı olan da 226 099 lira alıyor. 30 güne böldüğümüz zaman, 
en yüksek kademede 7 536 lira, en düşük kademede de 2 890 lira para ediyor. 

Sorarım size : Gün, üç öğün... Diyelim ki, bu adamlar, çocukları evlendi, karı-koca kaldı
lar; 2 800 lira ile, üç öğün karın nasıl doyar? Sadece simitle karın doyurmaya kalksalar, simi
din 1 000 lira olduğu hesabıyla, iki kişi 6 simit yer, yine bunlar günde 4 000 lira açık verirler. 
Elinizi vicdanınıza koyun ve bir lokantaya girdiğiniz zaman verdiğiniz bahşişten bile aşağı olan 
Bağ-Kur'lunun emekli aylığını artırın, alın terinin, priminin karşılığım verin. 

Vermediğimiz takdirde ne olur? tbn-i Haldun, 1200 sene önce söylemiş. Diyor ki: "Bir 
yönetim, kendisinden istifade edenlerin, destekleyenlerin büyüklüğü oranında yaşar." Esnaf 
yanınızda değil, çiftçi yanınızda değil, memur zaten erimiş gitmiş... Yapmayın. Size değil, dev
lete zarar verir hale geldik. Ben, devlet açısından endişe duyuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bağ-Kur'lularımızın sağlık konusu, tamamen sağlıksızlık içindedir. Devlet hastanelerin
de, memurla Bağ-Kur'lu arasında fiyat farkı var. Bağ-Kur'lu eczaneden ilacını alamaz, parası
nı yatırmadan hastanede tedavi göremez... Esnafımızın emeklisini ikinci sınıf vatandaş saymı
şız; günahtır; Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. 
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Tabiî, diyeceksiniz ki, 'hep tenkit, hep tenkit, hep tenkit mi?" Değil, hep tenkit değil. 
(ANAP sıralarından gürül tiler, DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen.. Lütfen müdahale etmeyelim. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Bu getirilen tasarının, bir iyileştirme tasarısı olduğunu da 
burada söylemeden geçmek, haksızlık olur. Tasarı neler getiriyor? Dernek oda şekline getirili
yor ki Anayasadaki değişikliğe uygundur. Esnaf derneklerinin ve kurumlarının süreleri uzatılı
yor; eğitim konusu, gerçeğe yakın şekilde, mantığa uygun şekilde düzenleniyor; otokontrol ge
tiriliyor; çalışma usul ve esasları netleştiriliyor; kalite konusunda yeni prosedür yaratılıyor. Es
nafın ürettiği mal ve hizmetlere, serbest pazar ekonomisi icaplarına uygun olarak, kendilerinin 
bedel biçmesi usulü getiriliyor ki, bu, geç kalmış bir tedbirdir. 

Esnaf ve sanatkârın bu konularda daha rahatlamasını getiren bir değişiklik olduğu için, 
grup olarak destekliyoruz; ancak, bu desteğimizi yaparken, alternatif politikaları da sizlere arz 
etmeden geçmenin yanlış olacağı düşüncesiyle, yapılması gerekenleri de sayarak sözlerime son 
vereceğim. 

öncelikle, enflasyon, mutlaka makul seviyeye çekilmeli. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Nasıl?.. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Nasılını söyleyeceğim. 
Evvela, israf, lüks ve debdebeden uzaklaşmamız lazım. Elimde bugünün bir gazetesi var; 

bakıyorum... tnsan ıstırap duyuyor... Bir vakfın hanımefendi başkanı, vakfının Gaziantep'te
ki şubesini ziyarete gidiyor; 22 ilin valisi, eşlerini oraya yolluyorlar devlet protokolüyle karşıla
nıyor... Günahtır... Bu akan parayı ayırsanız da esnafın, memurun yapacağı aklî yatırımlara 
katkıda bulunulsa... Tabiî, bunlar daha yararlı işlerdir. İsrafa son vermenin yararı tartışma gö
türmez. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Yağcılarda inecek var, yağcılarda... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sen de vali olsaydın herkesten önce giderdin. 

AKIN GÖNEN (Devamla) — Üçüncü teklifimiz de şudur : Geri kalmış yörelerin kalkın
masında, mutlaka esnafımıza görev verilmeli, onlara teşvikler verilmeli, vergi konusunda ko
laylıklar sağlanmalı, geri kalmış yörenin kalkınmasına ortak edilmelidirler. 

İşsizliği önlemede, özel girişimciliği sayesinde, toplumda bu problemin hâllinde yarar sağ
layacak olan küçük işletmeler ve esnafımız, mutlaka desteklenmelidir. 

İhracat konusunda da, esnaf ve sanatkârımız itici güç olarak görülmeli, kredi ve fonlarla 
desteklenmelidir. İhracat hamlesinin, ancak bunlarla sağlanacağının yaygın şekilde bilinmesi
ni isteriz. 

Bürokrasi de, Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisidir. Bürokrasinin azaltılmasın
da da esnaf derneklerine itimat edilir ve görev verilirse, başarıyla sona götürecekleri inananı 
taşımaktayız. 

Bağ-Kur emeklisinin sağlık ve maaş durumunu yukarıda arz ettim. Onların sorununun 
da çözüleceği bir sistemin mutlaka gündeme konulmasında zaruret görmekteyiz. 

Esnaf ve sanatkâr kredisi konusunda -yukarıda arz ettim- yönetiminde esnafın ağırlık ta
şıyacağı bir finans yapılaşmasına mutlaka gidilmelidir. 
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Son olarak da, Anayasamızın 82 nci ve diğer maddelerinde, sendikalar, odalar ve esnaf 
teşekküllerinin, demokratik hareketlere, siyasî faaliyetlere katılması yasaklanmıştır. Bu yatak
ların devam etmesi, Türk toplumuna yarar vermemektedir. 1982 yılının şartları değişmiştir. Tür
kiye, 1982'de olduğu yerde değildir; dünya 1982 yılının dünyası değildir. Artık, katılımcı de
mokrasinin bu öğelerine de, mensubu oldukları grupların menfaatlarını koruma ve fikirlerini 
söyleme imkanı tanınmalı; Anayasa değişikliğinde, bu 82 nci madde de çağın gerekleri doğrul
tusunda yeniden tanzim edilmelidir. 

Bu alternatif politikalarımızı da arz ettikten sonra, yasanın, Türk tüketicisine, Türk esna
fına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönen. 
Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurun. (SHP sıraların

dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Büyük Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Dünyamız, ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik ve toplumsal değişimleri yaşıyor; ülke
mizde toplumsal çöküş, ağırlaşan ekonomik sorunlar, siyasal belirsizlikler hız kazanıyor. Siya
sî, kültürel, ekonomik amaçların gözardı edildiği, çağdaşlaşmanın ve laik Cumhuriyetin özü
nün boşaltıldığı bir ortamda, iktidarın baskısı altında ezilen, yoksullaşan, haksızlığa uğrayan 
esnaf «ve sanatkârlarımızın istemleri, dilekleri yükseliyor. Her türlü sorunlar ve sıkıntılar karşı
sında, esnaf ve sanatkârlarımız, zor koşullar altında, onurlu, erdemli, saygın bir şekilde görev
lerini yapıyorlar. Bize göre, bu görevler, kaçınılmaz, vazgeçilmez ve Yaşamsal görevlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlar, toplumumuzun temel yapısını 
oluştururlar; çalışkandırlar, üretkendirler, teknolojiye ayak uydurma arzusu ve istemi içinde
dirler. Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları her gün daha da ağırlaşıyor, kökleşiyor, kalıcılık 
kazanıyor. Demokrasinin güçlenmesi, ülkenin kalkınması, huzur ortamının kurulması, refa
hın yaygınlaştırılması, çağdaşlık düzeyine ulaşmamız için esnaf ve sanatkârlarımıza daha çok 
önem ve daha çok özen vermemiz gerekiyor. 

Sivil toplum, çağımızın en önemli sorunudur, en önemli kavramıdır, en önemli olayıdır. 
Sivil toplumun varlığından övünç duymalıyız, kıvanç duymalıyız. Sivil toplumculuğu yeşert
mek, büyütmek mecburiyetindeyiz. Sivil toplum yapısı olmadan demokrasiden söz edemeyiz, 
demokrasinin tüm kurumlarından söz edemeyiz. Esnaf ve sanatkârlarımızın dernekleri, bir
likleri, federasyonları, konfederasyonları, sivil toplum örgütlerinin en önemlilerindendir. Onun 
için, sivil toplum örgütleriyle iç içe olunmasının, sivil toplum örgütleriyle korkmadan kararlar 
alınmasının doğru olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esnaflarımızın sorunlarına tek tek baktığımızda, çö
zümlenmeyecek sorun göremiyoruz; yeter ki o sorumluluğu yüreğimizde duyalım, yeter ki es
nafımızı dinleyelim, yeter ki esnafımıza kulak verelim, yeter ki, esnafımızın önerilerine açık 
olalım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunu yapabilmek için yürekli olmak gerekiyor, bunu yapabilmek için bilgili olmak gere
kiyor, bunu yapabilmek için heyecanlı olmak gerekiyor. Hele hele ülkenin en yüksek mevkiin
de oturan, tarafsız olması gereken kişi "ben zenginleri seviyorum" diyorsa, toplumun tüm kat
manlarına eşit bakmıyorsa, bu toplumda, bu yönetimde, bu iktidarda bir hastalık görüyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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Tezgâh başında, direksiyon başında, tamirhanede emeğiyle, alın teriyle geçinenlerin fakir
leşmesine, yoksullaşmasına, kepenk kapatmasına, kontak kapatmasına seyirci kalamayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergilerin sayısal çokluğu esnafımızı perişan etmiştir. 
Vergi adaletsizliği esnafımızı zora sokmuştur. Vergi adaletinin bulunmadığı bir yerde, esnaf ve 
sanatkârların özgürlüğünden bahsedemeyiz. Vergi adaletinin olmadığı yerde ekonomik giri
şimcilikten söz edemeyiz, ticaret özgürlüğünden bahsedemeyiz. Sadeleştirilmiş vergi paketleri 
ile ödeme kolaylığı sağlanması için hepimiz çaba göstermek mecburiyetindeyiz. Vergi ödemeye 
özen gösteren bu kesime, daha iyi niyetli, daha adaletli, daha insancıl yaklaşım içinde olmalı
yız. Topluma hizmet sunan, hizmet veren esnafa kolaylık sağlamak, esnafa güven vermek te
mel koşul olmalıdır. Vergi sisteminde çağdaş olmak, dünyanın ekonomik gelişmesine ayak uy
durmak istiyorsak, vergi düzenimizi ivedilikle değiştirmek zorundayız. Küçük bir bakkalda, 
bir pastanede, bir kahvehanede fiş kesilmedi diye esnafın gırtlağına çökülüyorsa, esnafın işyeri 
kapatılıyorsa, kapatılan işyerinin kapısına yafta yapıştınlıyorsa, küçük esnaf için çok büyük 
para cezaları veriliyorsa, bunlar bize göre çok yanlış şeylerdir. Oysa, devletin bankalarını do
landırarak milyarlar kazanıp vergi ödemeyenler ülkede ödüllendiriliyor, ülkede daha önemli 
yerlere getiriliyorlar. Biz bu sistemi kabul etmiyoruz. Esnafın bu konuda sesine kulak vermeli
yiz. Esnaftı huzur ve güveni vermek zorundayız. Esnafı tüketmeden tüketiciye hizmet sunma 
olanağım vermeliyiz. Vergi denetimleri, bilgilendirici, eğitici olmalıdır; vergi denetimleri bez
dirici, yıldırıcı, korkutucu olmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esnafa, huzura kavuşma özgürlüğünü vereceksin. Es
nafın insanca yaşaması için adil vergi sistemini kuracaksın. Esnafı, tüketicinin gözünde küçük 
düşürmeyeceksin. Bu konuların hepsi, devlet tarafından yapılacak işlerdir. Devlet bu konuya 
özen göstermeli, gerekeni yapmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, esnaf için kredi sorunları her gün daha da ağırlaşıyor. 
Türkiye Halk Bankası, işlevini yitirmiştir. Esnaf ve sanatkârlar, genel kredi hacmi içinde çok 
küçük bir pay alıyor. Avrupa da esnaf ve sanatkârlar tüm kredilerin yüzde 35-40'ını alırken, 
ülkemizde esnaflarımız tüm kredilerin ancak yüzde 3,52'sini alıyorlar. Banka kredileri esnaf
lar için çok pahalıdır. Esnaf, Halk Bankasında tam söz sahibi değildir. Esnaf ve sanatkârları
mızın, Halk Bankasında tam söz sahibi olması gerekiyor. Esnafın parasıyla kurulan Halk Ban
kasının Başbakanlıkça işgal edilmesini kabul etmiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Başbakan
lıkça işgal edilen Halk Bankası, esnaf ve sanatkârın parasıyla kuruldu. Bu bina tekrar Halk 
Bankasına devredilmeli ve Halk Bankası, bu yeni binasıyla» Türkiye'deki tüm esnaf kesimine 
kredi musluklarım açmalıdır. Esnaf, yeterli kredi ile desteklenmelidir. 

Krediler, büyük işletmelere tahsis edilmektedir. Yetersiz verilen kredilerde de faiz oranı ol
dukça yüksektir. Bu koşullar altında, esnaf ve sanatkârın gelişen toplum koşullarına uyum sağ
laması engellenmektedir. Bunun sonucu olarak da, birçok küçük esnaf ve sanatkâr kepenk ka
patıyor. Esnafımızın, gayri safı millî hâsıladan aldığı pay yüzde 50 azalmıştır. Bu nedenle, for
maliteleri azaltılmış kredi muslukları, esnaf ve sanatkârlarımıza açılmalıdır. 

Tüm krediler büyük sermayeye verilmektedir. Büyük sermayeye verilen kredilerin yüzde 
kaçı esnaf ve sanatkârımıza verilmiştir Sayın Bakan? Ülkemizin kredi sisteminden büyük ser
maye yararlanıyor; esnafımız ise sıkıntı çekiyor. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enflasyon, esnafımızı perişan etmiştir. Enflasyonist 
baskıların olduğu yerde esnaf yok olur. Enflasyon, ekonomiyi durgunluğa iter. Yüksek oranlı 
enflasyonun etkilediği esnaf desteklenmelidir. Esnaf, korkmadan yaşamalı, korkmadan çalış
malı, yarınına güvenle bakmalıdır. Enflasyon, esnafımızı tasarruftan vazgeçirmiştir. Esnafı
mız, dükkânını kilitledikten sonra ek iş aramaktadır. Esnafımız, harcamalarını büyük oranda 
kısmıştır. Esnafımız, borç alarak yaşamaktadır. 

Sosyal adalet kurallarının işlediğini söylüyorsak; tüm özgürlüklere sahip olduğumuzu söy
lüyorsak, iddia ediyorsak, demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işlediğini söylüyorsak, kredi 
konusunda adil, tarafsız, eşitlikçi olmak mecburiyetindeyiz. Bu, iktidarın da asıl görevi olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bağ-Kur'un var olmasına karşın, esnaf yarınına gü
venle bakamıyor. Esnaf yarınından endişeli. Emeklilik hakkını almış esnaf, asgarî yaşam dü
zeyinin gerektirdiği gelirin çok altında maaş almaktadır. Bağ-Kur esnafa yeterli sağlık hizmeti 
veremiyor. Sunulan hizmet, kapsam ve nitelik bakımından yetersizdir. Bağ-Kur iflas etmiştir. 
Bağ-Kur için yeni düşüncel ;ı oluşturmamız, yeni yaklaşımlar bulmamız, Bağ-Kur'u kurtar
mamız gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük sanatkârların organize sanayi ile bütünleşmesi 
gereklidir; ancak, iktidarın uyguladığı politikalar sonucu iki kesim arasında organik bağ ku
rulmadığı gibi, iktidar, küçük sanatkârın yok olması sonucunu verecek politikalar uygulamak
tadır. Küçük sanatkârlar ve esnaf, günün gereksinmelerine cevap verecek işyerlerine sahip de
ğillerdir, bunlardan yoksundurlar, iktidarın övünerek söylediği küçük sanayi siteleri, politika 
ve ilkelerden yoksun, ayyamcı yaklaşımlarla yönlendirilen, ulusal kaynağı israf eden bir özel
lik göstermektedir. 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — "Ayyamcı" değil, "eyyamcı". 
iBRAHÎM TEZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Körfez krizi nedeniyle 

esnaf ve sanatkârımız, ulaştırma sektöründe kamyon, TIR, tanker filoları büyük gelir kaybına 
uğramış; hatta, çoğu işini kaybetmiştir, iktidar, Körfez krizinden olumsuz etkilenen ülkelere 
yardım amacıyla uluslararası platformda oluşturulan kaynakları, bütçe açığını kapatmak için 
düşünüyor; esnafın bu perişanlığı için düşünmüyor, kendi yaptıkları yanlış bütçelerin açığını 
kapatmak istiyorlar. Biz, tunu kabul edemeyiz. 

Sizlere örnekler vermek Viyorum : 1989 yılında Türkiye-Irak boru hattı üzerinden 83 milyon 
ton petrol taşınmış; 243 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Hattın kapalı olması nedeniyle, 230 
ila 250 milyon dolar arasında gelir kaybına uğramıştır şoför esnafımız. Her gün, BOTAŞ'ın 
2 milyar lira zararı vardır. Yine aynı şekilde, 1989 yılında yapılan taşımacılıktan -boru hattı 
hariç- 271 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Taşımacılığın bu şekilde durmasına karşın, o yöre
deki lokanta, kahvehane, otel gibi işyerleri de, bu Körfez krizinden, oldukça yüklü bir şekilde 
payını almışlardır, 

Biz, sosyaldemokratlar olarak, daima barışı öne çıkardık. Gerçi, savaş, bombalar atılma
dan bile bir yıkımdır; ekonominin yıkımıdır. Hükümet, iktidar, savaş çığırtkanlığı yaparak, 
esnafımızı perişan etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, esnafımızın siyaset dışında bırakılmasına karşı
yız; bunu kabul edemiyoruz, özellikle esnaf ve sanatkârın ağırlık koyduğu ortamlarda demokrasi 
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güçlenmiştir, güzelleşmiştir. Esnafımız, Cumhuriyetimizin temel kurumlarının aşınmasını, yok 
olmasını, bunların yerine ilkel, bağnaz, gerici yapıların kurulmasını kabul etmiyor, içine sin
dirmiyor. Esnafımız, daima, açıklıktan, doğruluktan, erdemden yana olmuştur. Yurt sevgisini, 
esnaf ve sanatkârımız hiçbir zaman yüreğinden çıkarmamıştır, çıkarıp bir kenara bırakmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Türkiye'de, derneğe ka
yıtlı olan, sayıları 3 milyonu aşan, çocukları ve yakınlarıyla sayıları oldukça yüksek olan esnaf 
ve sanatkâr kesimi için esnaf ve sanatkârlar bakanlığı kuracağını programına yazmıştır. 

Bağ-Kur'a devlet desteği verilmesini kesenkes talep ediyoruz İktidardan. Yazarkasa uygu
laması yeniden gözden geçirilsin. Peşin vergi uygulaması, 507 sayılı Kanunda sözü edilen esnaf 
ve sanatkârlar için yeniden gözden geçirilsin. Türk vergi hukukuna "esnaf ve sanatkârlar" te
riminin geçmesini talep ediyoruz ve talebimizi yineliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 507 sayılı Kanunu, bundan yirmiyedi sene evvel, anlı 
şanlı Cumhuriyet Halk Partililer çıkardı. Aradan yirmiyedi yıl geçti, koşullar değişti, şimdi 
bu sistemi değiştirmek de bugünkü siyasal iktidara düştü. Bu yasanın içinde birtakım eksik
likler, yanlışlıklar olabilir; ama, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bu tasarıyı 
destekliyoruz. Ayrıca, yaklaşan iktidarımızda, tüm dernek başkanlarıyla, tüm kooperatif baş
kanlarıyla, federasyon başkanlarıyla katılımcı bir sistem içerisinde, daha çağdaş, esnafı daha 
çok koruyan yasayı, tekrar biz çıkaracağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hak ve sorumluluk bilincinde, kendine güvenen, çağ
daş ve ulusal birikime dayalı, yaratıcı ve uygulayıcı, üretken,, yeniliklere açık ve insancıl değer
leri temel alan esnaf ve sanatkârı yaratmak için, esnafı seven ve dinleyen, esnafı düşünen ve 
düşüncelerini alan, esnafa çalışma hayatında kolaylık sağlayan, esnaf derneklerinden bilgi alan, 
esnaf derneklerine saygılı, sevecen bir iktidar gerekmektedir; bu iktidar da, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin iktidarı olacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esnaf ve sanatkârların umutlarını yükseltmeliyiz. Es
nafın acıları, sıkıntıları ortadan kaldırılmalıdır. Geleceğin ergin ve özgür esnaf ve sanatkârını 
yaratmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Geleceğin güzelliği için, yaşamın güzelliği için, 
esnaf ve sanatkârımız da tüm güzelliklere layıktır, insanca yaşamaya layıktır. 

Anadolu toprağı Ahi Evranı meydana getirdi, Anadolu toprağı binlerce zanaatçı yetiştir
di. Anadolu toprağındaki esnaflarımız, demokrasiyi ve demokrasinin ötesinde özgürlükleri ya
şattı. Bu nedenle, biz, esnaf ve sanatkârlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Esnaf ve sa
natkârlarımızın sorunlarını kesip atmak boynumuzun borcudur; halka borcumuzdur, inançla
rımıza, ilkelerimize borcumuzdur. Kafamızı, yüreğimizi, toplumun isteklerine, özlemlerine, bek
lentilerine açık tutmalıyız. 

Esnafımız için güzel düşünceler; her uğraş, her güzel düşünce, esnafımız için güzel bir 
çiçektir. Bu yasanın ülkemize, yurdumuza, bu yasamızın,,esnaf ve sanatkârımıza hayırlı olma
sı dileğiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisini en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
* Sayın milletvekilleri, 448 ve 546 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili oyunu kullanmayan 
arkadaşımız var mı? 
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Başka oyunu kullanmayan?.. 
Olmadığına göre, oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Topaç; buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; bugün, Yüce Meclimizde uzun yıllardır ele alınması, değiştirilmesi, bütün es
naf ve sanatkârlarımızca beklenen 507 sayılı Teşkilat Yasasının değişikliği ile ilgili toplanmış 
bulunuyoruz. Bu müzakerede, Anavatan Grubunun, bu kanun tasarısı hakkındaki görüşleri
ni, temennilerini sizlere arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Bu kanun değişikliği uzun yıllardır bekleniyor ve isteniyordu; çünkü, artık içeride ve dışa
rıda büyük gelişmelere entegre olan Türk esnaf ve sanatkârları, kendisini frenleyen, gelişmesi
ni ve ilerlemesini çok dar kalıplarda bırakan bu kanunun değiştirilmesini bekliyordu, Hükü
metimiz de bunu candan arzu ediyordu. Asırlardır Türk toplumunun temel direği olan, bugün 
ve geçmişte rejimimizin teminatı sayılan esnaf ve sanatkârımıza yeni ufuklar açan, onları ve 
kurdukları meslek kuruluşlarını çağdaş bir yapıya kavuşturacak olan, 507 sayılı Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren ve Kanuna yeni maddeler ilavesini öngören kanun tasarısı, Hükümetçe 
hazırlanarak Yüce Meclise sunulmuştur. 

Bilindiği gibi, 507 sayılı Kanun, Türk esnaf ve sanatkârının genel meslekî çalışmasını, bir
biriyle, halkla, devletle olan ilişkilerini düzenlemekte; bir diğer yönüyle, Osmanlılar dönemin
deki Ahilik kuruluşunun çağdaşları olan Türk esnaf ve sanatkârlar dernekleri ve üst kuruluş
larının teşkilatlanmalarını düzenlemektedir. 1964 yılında yürürlüğe giren bu kanun, o tarihte
ki şartları kapsamakta ve otuzyedi yıllık bu kanun da, Liberal karakter bakımından, yenilikçi 
ve çağdaş bir yasa olma karakteri bakımından, geçen zaman içerisinde ihtiyacı tamamen karşı
layamayan bir kanun durumuna düşmüş bulunmaktadır. Anavatan iktidarı bu gerçeği başlan
gıçtan beri bilmesine rağmen, uzun süre bu çalışmaları akim kalmış ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığımızın çalışmalarına, esnaf ve sanatkârların en üst kuruluşu olan konfederasyon yeterli 
ilgiyi o tarihlerde göstermediğinden, hazırlıklar çok uzamış ve epeyce de zaman kaybedilmiştir. 

Bu konuda bir gerçeği Yüce Mecliste açıkça belirtmekten büyük memnuniyet duyacağım. 
1990 yılı haziran ayında görev başına gelen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Ge
nel Başkanı Sayın Cemal Tercan, değerli genel başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri
nin Sanayi,ve Ticaret Bakımınız Sayın Şükrü Yürür ile kurdukları işbirliği ile, Bakanlık-
Konfederasyon uyumlu çalışmaları neticesi, yılların beklentisi olan bu kanunun çıkarılma-saf
hasına gelinmiş, ayrıca diğer birçok esnaf meseleleri çözülmüş; Bakanlığın istekleri, esnafın 
talepleriyle birlikte aynı masa etrafındaki çalışmalarla semeresini vermiş ve bu kanun tasarısı 
Hükümetçe şimdi Meclise sevk edilmiştir. 

öncelikle, esnaf meselelerine verdiği büyük ehemmiyetten dolayı, Sanayi ve Ticaret Baka
nımız Sayın Şükrü Yürür'ü, müsteşarından, bütün Bakanlık görevlilerine kadar değerli Ba
kanlık mensuplarını, üstün gayretle çalışan ve esnaf meselelerine tamamen vakıf Konfederas
yon Başkanı Sayın Cemal 'ercan ve bütün konfederasyon ekibini Yüce Meclisin huzurunda 
candan kutluyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Hükümetimiz, 1983'ten bu yana esnaf ve sanatkâr konularına büyük ehemmiyet vermiş
tir. Bu geçen süre içerisinde, esnaf ve, sanatkârın birçok konusu hallolmuş veya hallolma yolu
na girmiştir. 1990 Haziran ayına kadar, bu faaliyetleri, esnaf ve sanatkârlar ile ilgili konularda 
sadece bakanlıklar yürütmüştür. Çünkü, o târihe kadar, Konfederasyon, konuları Meclise ak
settirmekten ziyade veya yetkililerle diyalogdan ziyade, işin politikasını yapmakla yetinmiştir. 
Buna rağmen, birçok esnaf konusunu Anavatan iktidarı halletmiştir; ama, Haziran 1990'dan 
itibaren yeni görev alan heyet ve konfederasyon yönetimi, tüm merciler ile iktidarımızın arzu 
ettiği diyalogu kurarak, politikadan ziyade, esnaf meselelerinin halli cihetine gitmiş ve bu su
retle birçok meseleler daha seri bir şekilde halledilmiştir. 

Birçok diğer kuruluşlara, bu esnaf teşekküllerinin, bu gayretlerinin emsal olmasını, onla
ra örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. 

işte bu kanun tasarısı, bu diyalogun eseridir. Bu kanunun içerisindeki her maddeyi, hem 
Bakanlığımız hem Konfederasyonumuz ittifakla getirmişlerdir. 

Anavatan iktidarının ilk gününden itibaren esnaf ve sanatkâra verilen değer, icraatlar ile 
gösterilmiştir. Zaten, iktidarımızın ana felsefesi, serbest ekonomik sistem içerisinde esnaf ve 
sanatkâr ile aynı görüşü oluşturmaktadır. 

VEFA TANIR (Konya) — Şimdi kalkar gideriz, kanunu çıkaramazsınız... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Esnaf ve sanatkârlar ile ilgili konularda birçok tenkitle
ri sizin grup temsilcileriniz dile getirirken, iktidarın, yaptığı şeyleri söylemesinin acaba sizce 
bir sakıncası mı var? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Yok da, 29 kişisiniz... 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen, Meclise hitap edin. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Her şeyden önce, bizim ekonomik sistemimizin mem-
baını, örneğini, esnaf ve sanatkârlar teşekkül ettirmektedir. Yapılan icraatları ve esnaf ve sa
natkâra kazandırılan hususlardan bazılarını kısa başlıklarla sıralamak istiyorum. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile işbirliği yapılarak, Birinci Esnaf ve Sanatkârlar Şû
rası, 3-4-5 Aralık 1990 tarih nde düzenlenmiş, bütün yetkililer, bütün esnaf temsilcileri katıla
rak, esnaf meselelerinin tümü ortaya dökülmüş, komisyonlarda incelemeler yapılmış ve yapı
lacak işler bir düzene konulmuştur. 

3194 sayılı imar Kanununun 38 ve 44 üncü maddeleri bu Yüce Mecliste değiştirilmiş ve 
başta elektrik teknisyenleri olmak üzere, Türkiye'de bütün teknisyenlerin plan, proje, resim 
ve hesaplarını çizme ve imzalama yetkisi bu Mecliste verilmiştir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ne zaman değiştirildi? 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Geçen yıl efendim; iki sene oluyor. 

ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — 1985'te... Şimdi bir daha değiştiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tez, lütfen... 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Yaklaşık 800 bin kişilik bir kitleyi kapsayan iyileştirme 
yapılmıştır. Çıraklık ve meslek eğitimiyle ilgili çeşitli düzenlemeler getirilerek, gençlerimizi 
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toplumsal açıdan geleceğe hazırlayan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çıkarıl
mış, şimdi yüzbinlerle ifade edilen, eğitilmiş işgücü ülkemize sağlanmıştır. Bu hususta, bu ta
sarının içerisinde daha ger ş imkânlar getirilmekte; artık, devreye esnaf teşekkülleri de gir
mektedir. 

Hükümetimizin esnafa verdiği değerin en çarpıcı örneği, küçük sanayi sitelerinde görül
mektedir. 1965'ten 1983 yılı sonuna kadar geçen 19 yılda Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün ikti
darlar, ancak 90 küçük sanayi sitesi içerisinde 24 744 işyeri tamamlayabilmişken, 1984-1990 
yılı arasında 121 küçük sanayi sitesi tamamlanmış, 32 729 işyeri teslim edilmiştir. Halen inşaatı 
devam eden 143 sanayi sitesi bulunmaktadır ve 39 200 işyerini kapsamaktadır. 

Bugün, İstanbul'da büyük faaliyeti görülen ikitelli Sanayi Sitesine Hükümetin yaptığı kat
kıları, Bağ-Kur Sağlık Sigortasını getirmekle ilgili olarak gösterdiği çabaları ve KOSKEB gibi 
kuruluşları kurarak, bu Meclisten kanunlar çıkararak bulunduğu faaliyetleri ve buna benzer 
birçok faaliyetleri tafsilatıyla belirtmek istemiyorum; ama, Özellikle esnafa verilen değeri gös
teren mühim bir konudan bahsetmeden geçemeyeceğim. 

Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârın, ilerici, çağdaş ve Avrupa esnaf ve sanatkârları seviye
sinde çalışmasını temin bakımından, Ankara'nın mevki ve kapasite itibariyle en değerli bina
larından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısındaki Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı binasını, Türk esnaf ve sanatkârının en üst kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkârlar Konfede
rasyonuna tahsis etmiş ve tf pusunu devrederek, esnaf ve sanatkârın mülkü yapmıştır. Hükü
metimizin bu yönüyle göste miş olduğu hassasiyetten dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sa
yın Başbakan ve emeği geven bütün yetkililere Grubumuz adına teşekkür ediyorum. 

Esnaf ve sanatkârın bugün artık ülkemizin hızla gelişen ve değişen ekonomik yapısına uyum 
sağlamasının şart olduğu ve tamamen önünün açılarak, büyük faaliyetlere girmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. İhtiyacın esasını görmek için, Türkiyemizde esnaf ve sanatkâr topluluğuna kı
saca göz atmak gerekir kanaatindeyim. 

Ülkemizde, 7.5.1991 taıihi itibariyle, 2 milyon 396 bin sicile kayıtlı esnaf ve sanatkâr bu
lunmaktadır; sicil kaydı olmayan esnaf ve sanatkârlarla birlikte bu rakam 4 milyonu aşmakta
dır. Esnaf ve sanatkârımızın bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri de dikkate alındığında, 
20 milyonu aşan bir sayı ortaya çıkmaktadır ki, bu da ülke nüfusunun üçte birini kapsamaktadır. 

Sayıca çok büyük potansiyele sahip olan Türk esnaf ve sanatkârı, ülkemizin ekonomik 
yapısında önemli etkin bir güce sahiptir. Bu önemi rakamlarla belirtmek istiyorum. 

Esnaf ve sanatkâr, istihdamın yüzde 45,6'sını, hizmet sektöründeki işyerlerinin yüzde 95'ini, 
üretimin yüzde 30,6'sını sağlamaktadır. Ancak, genel kredi hacmi içerisinde esnaf ve sanatkâ
rın, maalesef, krediden payı yüzde 3,52'dir. Bu, ufak bir rakamı göstermektedir; bu rakamın 
arttırılması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Esnaf ve sanatkârımızın ihracattan aldığı paya 
bakmak gerekirse, bu da yl»?de 8'lerde seyretmektedir. Oysa, gelişmiş ülkelerde bu rakamlar 
yüzde 30'ların üzerindedir. Bu konuda Hükümetimizin aldığı tedbir ve çalışmalar da devam 
etmektedir; bunu da memnuniyetle izliyoruz. Bu rakamlar göstermektedir ki, Türk esnaf ve 
sanatkârı, iktisadî hayatta denge unsurunu oluşturan temel taşı durumundadır. Ayrıca, esnaf 
ve sanatkârımız, ülkesine ve demokrasiye sadık, en küçük hizmetten büyük memnuniyet du
yan, rejimin teminatı, devletine ve milletine sahip çıkan yüksek bir şuura sahiptir. Türk esnaf 
ve sanatkârını takdir etmemek mümkün değildir. 
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Bugün Yüce Meclis huzuruna sevk edilen kanun tasarısında, esnafımızın bu hasletlerini 
yansıtan birçok maddeler mevcuttur, örneğin, meslek eğitimiyle ilgili esnaf ve sanatkâr, bu 
tasarıyla kendisini de görevli kılmaktadır. Yani, bir nevi fedakârlık yapmakla kendisini vazifeli 
saymaktadır, öte yandan, esnaf ve sanatkârımız, sadece Türkiye içerisindeki faaliyetleriyle de 
yetinmeyip, yurt dışı ilişkilerle de çeşitli faaliyetlere başlamış ve ilk defa Avrupa Ülkeleri Esnaf 
Konfederasyonu toplantılarına resmen bu yıl katılmıştır, tşte, bundan böyle de, sürekli dışa 
açılması ve bilhassa esnaf ve sanatkârın eğitilmesi konusunda Avrupa ülkeleriyle entegrasyonu 
tamamen sağlama durumundadır ve bu nedenle, tasarıya, eğitim hizmetleriyle ilgili madde ila
ve edilmiştir. 

insanların birbirleriyle ve devlet ile olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan kanun
ların en önemli fonksiyonlarından birisi de, bu insanlara huzur ve mutluluk vermek bilinciyle 
hazırlanan ve komisyonlardan geçen bu tasarı, Türk esnaf ve sanatkârını çağdaş bir konuma 
ve huzura kavuşturacaktır. 

Tasarı, anayasal düzenlemeye aykırı şekilde "dernek" olarak isimlendirilen esnaf ve sa
natkâr kuruluşlarının isimlerini "oda" olarak değiştirmektedir. Bu değişiklik, Türk esnaf ve 
sanatkârının elli yıllık özlemidir. Bu yeni şekliyle, bu kesim, hem onurlandırılmış olmakta hem 
de rasyonel çalışması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarıda esnafın, büyük sıkıntısı olan tarife konusu da halledilmektedir. Ülkemizde 
son yıllarda bütün kurum ve kurallarıyla işlemeye başlayan serbest piyasa ekonomisi gereğince 
piyasalara arz edilen mal ve hizmetlerin bedelleri, piyasa kurallarına göre belirlenirken, esnaf 
ve sanatkârca üretilen mal ve hizmetlerin bedelleri belediyelerce tespit oluyordu. Ürettiği mal 
ve hizmetlerin girdi fiyatları piyasa şartlarına göre tespit, edilen; ancak, kendi ürettiği mal ve 
hizmetin fiyatının tespiti için, ayrıca aylarca tarife beklemek zorunda kalan kahveci, berber, 
lokantacı ve bunlar gibi esnafın girdi fiyatlarındaki artışların kendi ürünlerine yansımaması 
nedeniyle mağdur olduklarını görüyor, işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarına da şahit olu
yorduk. Ama, bu kanun tasarısıyla, bu da tamamen düzeltilmektedir. Bu tarifelerin yapılması 
konusu kendi teşekküllerine bırakılmaktadır; yani, serbest ekonomik modele uygun hale geti
rilmektedir. Bu yasa, esnaf ve sanatkârımıza çalışma şevk ve heyecanı getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının maddelerine geçildiğinde, getirdikleri yenilikler, esna
fa getirecekleri iyileştirmeler açık ve seçik olarak görülecektir. 44 maddelik bu tasarının mad
delerini sizlere arz etmeyi, süre darlığı nedeniyle, mümkün bulamamaktayız. Ancak, Sanayi' 
Bakanlığımız ile Konfederasyonun müşterek çalışmaları neticesi, esnafımızın bütün isteklerini 
yansıttığı kanaatindeyiz. Türk esnaf ve sanatkârının bu ülkenin gelişmesine, daha hızlı ilerle
mesine ve ileri ülkeler seviyesine ulaşmasına büyük katkısı olacağı kanaatindeyim. Zaten, ileri 
ülkelere baktığımızda, Almanya, Fransa gibi ülkelerin gelişmesi, oradaki esnaf ve sanatkârla
rın büyük gayreti ve katkısıyla olmuştur. Esnaf ve sanatkârların eğitimi, yeni sanatkârların 
yetiştirilmesi ve eğitilmesiyle mümkün olacaktır. Bir Çin atasözü şöyle der : "Bir yıl sonrasını 
düşünüyorsan buğday yetiştir, on yıl sonrasını düşünüyorsan kavak yetiştir, elli yıl sonrasını 
düşünüyorsan insan yetiştir." Sadece bu söz bile, eğitimin bu ülke için ne kadar büyük önem 
taşıdığını, esnaf eğitiminin de ne kadar büyük önem taşıdığını ifade etmeye yeter kanaatindeyiz. 

Esnaf ve sanatkârlar statik bir grup değildir; bunlar, bir taraftan büyüme, tacir olma eği
limi gösterirken, diğer taraftan, sanayie yardımcı olmaktadırlar. Esnaf ve sanatkârlar, işçiler, me-
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murlar, çiftçiler ve sanayicüer bakımından bir temas, bir odak noktası niteliğinde olan ve top
luma devamlı hizmet veren toplumsal katman olacak, genelde demokrasinin isteklerini oluştu
ran ve demokrasinin yaşaması için en gerekli olan toplum kesimidir. Bu-bakımdan, desteklen
meleri ve korunmaları gereklidir. Nitekim, bu husus, Anayasamızın 173 üncü maddesinde de 
açıkça ifade edilmiştir. Hükümetimiz, görev süresi içinde esnafın yanında olmuş, her türlü der
diyle, her türlü konusuyla yakınen de ilgilenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzda görüşülmekte olan bu kanun tasarısına Anavatan Grubu 
adına gönülden katılıyoruz. Zaten, esnaf ve sanatkârımıza verilen değer, Hükümetimizin ha
zırladığı bu tasarıda da bellidir. 

Sözlerime son verirken, bu kanun tasarısının hazırlanmasında emeği geçen Sanayi ve Ti
caret Bakanımıza, Komisyon Başkanı ve üyelerine ve bütün emeği geçen kişilere teşekkürleri
mizi bir borç biliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaç. 

1. — Türkiye CumhurijuiHükümeti üe Bangladeş Hcdk Cumhur^ti Hükümeti AıusmdcJci As
keri Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanma-
svun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/527) (S. Sayısı : 448) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama sonuçlarını duyuruyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu duyu
ruyorum : 

Oylamaya 189 sayın üye katılmış; 182 kabul, 7 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarısı bu suretle kanunlaşmıştır; devletimiz için hayırlı olsun. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Urgikrde 
Çifte ilgilendirmeyi Önleme ve Urgi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmastmn Onaylanmasmm Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/755) (S. 
Sayısı : 546) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye' Jumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergile.ıdirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu duyu
ruyorum : 

Oylamaya 158 sayın üye katılmış; İSİ kabul, 2 çekinser, 5 geçersiz oy çıkmıştır. 
Tasan bu suretle kanunlaşmıştır; devletimiz için hayırlı olsun. 

3. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret komisyonları raporları (J/767) (S. Sayısı : 561) (Devam) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. 
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Şahısları adına Sayın Mustafa Şahin ve Kamer Genç söz istemişlerdir; bu arkadaşlarımıza 
söz vereceğim. Yalnız, bu yasayı bugün çıkarmak zorundayız; binlerce esnafımız bunu bekle
mektedir, konuşacak arkadaşların 10 dakikalık süreyi aşmamalarını, bu süreye özen gösterme
lerini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. 

MUSTAFA ŞAHtN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisinizi ve müzakereyi izlemekte olan sayın esnaf ve sanatkâr temsilcilerini saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, kime hitap ediyor? Bu kadar yağcılık olmaz. 

MUŞTAKİ ŞAHİN (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, ülke rejimimizin teminatı olan 
esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili tasarının getirdiği bütün hususlara iştirak ediyorum. Hatta, 
bununla da yetinmeyip, Türkiye Büyük Millet Meclisinde,, esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyi
ye ulaşması için ne gibi imkânlar getirilebilir, ne gibi teşvikler verilebilir, hangi darboğazları' 
nasıl çözümlenebilir; bunlarla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulmasını talep ediyorum. 
Sayın Hükümetimizden ve Sayın Büyük Millet Meclisi üyelerimizden, esnaf ve sanatkârlarımı
zın durumunun daha da iyileştirilmesi için bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ben bu kürsüde, grup adına konuşan bazı arkadaşlarımız gibi 
politik konuşmayacağım, esnaf ve sanatkârlarımızın, tatbikatta, pratikte ne gibi sıkıntılara maruz 
kaldığım ifade edeceğim. 

Şu anda Meclisimizde bulunan siz değerli üyelerimizin en azından üçte biri esnaftır, di
ğerleri de dolaylı olarak esnaflarla ilgilidirler. Biraz önce ifade edildi, 57 milyon insanımızın 
üçte biri esnaf ve sanatkârdır. O halde, bunlar için ne yapsak, ne kadar çalışsak azdır. Esnafın 
ve sanatkârın dükkânına girdiğiniz zaman, bir tabelayla karşılaşırsınız; bu tabelada, "Müşteri 
velinimetimizdir" yazar. Çünkü, esnaf, o gelen müşteriyle yapacağı alışverişten bir kâr ede
cektir... Müşteri kapıdan girdiği zaman, ayağa kalkar, ceketinin önünü düğmeler, güler yüzle 
ona yer gösterir, bir çay-kahve ısmarlar. Neden?.. Bütün amacı, ona mal satmak ve biraz kâr 
etmektir. Çünkü, esnaf için müşteri gerçekten velinimettir. Bir süre uğraşır, hatta o müşteri 
bir alışveriş de yapmadan gider; ama, giderken yine onu güler yüzle gönderir. Niçin?.. Müşte
riyi, "tekrar gelir" ümidiyle yolcu eder de, onun için. Ama, esnaf ve sanatkârın muhatabı olan 
vergi dairelerimiz için de bu esnaf ve sanatkârlarımız birer velinimetiir. Çünkü, vergi daireleri
mizin, dolayısıyla Maliye Bakanlığımızın bütün gelirleri bu esnaf ve sanatkârlarımız tarafın
dan temin edilmektedir; vergi daireleri onların ödediği vergilerle kaimdir. Bu nedenle, esnaf 
ve sanatkâra, devlet dairelerimizin, özellikle de vergi dairelerimizin daha sempatik davranması 
lazımdır. Vergi dairesi uzmanlarının veya kontrolörlerinin, esnaf ve sanatkârı tetkike veya kontrole 
gittiği zaman, ona zulmedici değil, ona yol gösterici, onu eğitici, onu hoşgörüyle kabullenici 
tarzda olmaları lazımdır. Onun için, ben, Sayın Maliye Bakanlığımızın, ilgili dairelerinin bu 
tarzda davranmaları yönünde temennide bulunuyorum. , 

Muhterem arkadaşlar, esnaf ve sanatkâr devlete yük olmuyor, kendi işini kendi kuruyor. 
Bununla da yetinmiyor, kazandığı üç beş kuruşun vergisini ödüyor, devlet bütçesine katkıda 
bulunuyor. Bununla da yetinmiyor, yanında çalıştırdığı bir iki kişiyle, ülke istihdamına katkı
da bulunuyor. Esnaf ve sanatkârlarımız, bu yönleri itibariyle devlet nezdinde çok makbul bir top-
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lumdur. O nedenle, Hükümetimizin, esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak, bu kanun tasarısıyla 
getirdiği yeniliklere aynen iştirak ediyorum, daha iyilerinin olmasını temenni ediyorum. Sözü
mün başında da ifade ettiğim gibi, hatta bir araştırma komisyonunun kurularak, esnaf ve sa
natkârımıza en iyilerinin getirilmesi temennisinde bulunuyorum. 

Biraz önce Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız, esnaf ve sanatkârımıza 
•Ankara'nın hakikaten en güzel binası olan- Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısındaki bi
nanın verilmesinden dolayı, Hükümete, .Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Ben de, esnaf ve 
sanatkârımıza hizmet verecek bu bina için, esnaf ve sanatkârlarımız adına, Hükümete teşek
kür ediyorum ve güle güle kullanmalarını diliyor, bu tasarının esnafımıza ve sanatkârımıza 
iyilikler getirmesini temenni ediyor, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Son konuşmacı olarak, buyurun Sayın Kamer Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Esnaf ve Sanatkârlar ya

sa tasarısı üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biliyorsunuz, Partimiz, emeği en yüce değer sayan bir parti ve insanı en kutsal yaratık 
sayan bir parti. Bu nedenledir ki, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununu inceleyen bir kanun 
tasarısının küçük bir bölümü görüşülürken, Partimiz, Genel Kurulda, Genel Başkanımız sevi
yesinde temsil ediliyor; ancak, Hükümet sıraları bomboş... 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Ayıp ayıp!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu da, sizin esnaf ve sanatkâra ne kadar değer verdiğinizi 

açıkça ortaya koyuyor. (ANAP sıralarından "Sizde kaç kişi var?.. S kişi, 5 kişi" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkâra yağ çekmekle bu iş olmaz. Uygulamalar orta
da. ANAP, iktidara geldiği günden beri uyguladığı vergi politikalarıyla, esnaf ve sanatkârın 
dükkânını kapattırmıştır. 

Vergilendirmede temel bir ilke vardır : Kazanırsan vergi verirsin; kazanmazsan vermezsin. 
Siz, bir hayat standardı belasını getirdiniz, birçok esnaf ve sanatkârın kapısını kapattırdınız. 
Bu mudur esnaf ve sanatkârın lehine olmak? Bu mudur esnaf ve sanatkârın lehine düzenleme
ler yapmak? Esnaf ve sanatkârın başına bir hâsılat tespiti sistemi getirdiniz. Kaç vatandaştan 
bana şikâyet geldi. Trilyonlarca liralık alışveriş yapan bir tüccarın, bir holdingin kapısında, 
Maliye Bakanlığı gidip hâsılat tespiti yapmaz; ama, bir bakkala görevlilerini gönderir ve onun. 
dükkânında 15 gün hâsılat tespiti yaptırır... Bu mudur esnaf ve sanatkârı korumak? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bankacılık sistemi vardır. Bankalar niye kurulmuştur?.. 
Bankalar kredi kurumlarıdır. Bu krediyi kime verecek? Bunlar içinde ihtisas bankaları vardır, 
meslek bankaları vardır. Mesela, bir Halk Bankası niçin kurulmuştur? Esnafa ve sanatkâra 
yardımcı olmak için kurulmuştur, onlara kredi vermek için kurulmuştur; ama, siz bankacılık 
sistemini ne yaptınız?.. Siz, bankacılık sistemini, sermayedarların kolay kazanılan bir sermaye 
yatırma aracı haline getirdiniz. Ne yapılıyor bugünkü bankacılık sisteminde?.. Bankalar, fakir 
fukaranın tasarruflarını hazine tahvil ve bonolarına yatırıyorlar, Hazine buna yüzde 72 faiz 
veriyor, dolayısıyla da hiçbir esnafa doğru dürüst kredi vermiyorlar. Bu alınan faizden hiçbir 
vergi de almıyorsunuz; ama, öbür tarafta, bir esnaf ve sanatkâra diyorsunuz ki, sen, ister ka
zan, ister kazanma, senede şu kadar vergi vermek zorundasın... 
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Görüyorsunuz ki, bugünkü İktidar, esnaf ve sanatkârın hiç de dostu değil. Bugün, esnaf 
ve sanatkârın en büyük şikâyetlerinden birisi defter tutmaktır. Siz, defter tutma konusunda 
esnaf ve sanatkâra ne kolaylıklar getirdiniz?.. Esnaf ve sanatkârın yaşamasında önemli yeri 
olan kredi kullanımında ne kolaylıklar getirdiniz?.. Hiçbir kolaylık getirmediniz. Esnaf ve Sa
natkârlar Konfederasyonuna bir tane bina tahsis etmekle, esnaf ve sanatkârlar korunmuş ol
maz. önemli olan, emeğiyle geçinen, akşama kadar ayakta iş yapan o insanlara, yaşamlarını 
devam ettirecek bir ortamı sağlamaktır. 

Bu itibarla, eskiden beri ve iktidara gelirken de "orta sınıf" dediğiniz bu esnaf ve sanat
kâr kurumunu, maalesef, uygulamalarınızla ortadan kaldırdınız ve artık "orta sınıf" denilen 
bir şey kalmadı. 

Anayasamıza göre, Türkiye'nin yönetim sistemi demokratik yönetim sistemidir. Demok
ratik yönetim sistemi, bir kurumdur, bir mücerret kavram değildir, insanların, belirli birtakım 
meslek alanlarında veya demokrasi uğrunda yapacakları mücadelelerde, örgütsel mücadele esas
tır. Bir ülkede demokrasinin temel kurumları, dernekler, meslekî teşekküller, siyasî partilerdir. 
Bu kurumlar, bir Ülkede demokrasinin göstergeleridir. 

Her nedense, 507 sayılı Kanun, birtakım meslek kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olma olanağını sağlarken, esnaf ve sanatkârların dernek niteliğinde temsil 
edilmeleri biçiminde düzenlenmiş. Bu, tabiî ki, bir ikilemdir, bir sakıncadır. Bu kanun tasarısı, 
dernekleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu seviyesine getirmiş ve isabetli bir dü
zenlemedir. 

Bu düzenlemelerde, önemli olan, derneklerin, meslekî kuruluşların hak arama yollarını 
tıkayan temel yasalarda değişiklik yapılmasıdır. Bunun başında Anayasa vardır. Bunu yasakla
yan temel unsurlarda, yani, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların düzenlenmesine 
ilişkin kanunlarda değişiklik yapmak lazımdır. Bugün, Türkiye'de hiçbir meslek kuruluşu, hiçbir 
dernek, kendi mensuplarının haklarını arayacak yollara demokratik yöntemlerle başvurama-
maktadır; hükümetin, siyasî iktidarın baskısı altındadırlar; bir tek dernek hariç, o da TÜSÎAD. 
TÜStAD, Hükümeti yöneten bir kurumdur. Çünkü, Türkiye'de vergi politikaları, devlet poli
tikaları, TÜSÎAD'ın emir ve direktifleri doğrultusunda düzenlenir; ama, öteki kuruluşlar, der
nekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri ve barolar bunun dışındadır. Çünkü, 
bu Hükümetin, işverenlerin hesabına çalışma, onların paralelinde faaliyet gösterme ve onlara 
birtakım avantajlar sağlama dışında, hiçbir köklü düzenlemesi yoktur. 

Bu kanun tasarısının 5 inci maddesinde bir şeye takılıyorum... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, kaç dakika geçti. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, ben saati kontrol ediyorum, sizin uyarmanıza gerek yok. 

KAMER GENÇ (Devamla)— Bu maddede, ''asıl cezaları paraya çevrilmiş veya tecil edil
miş olsalar dahi, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası 
alanlar yönetim kuruluna seçilmesin" deniliyor. 

Arkadaşlar, burada özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Mesela, kamuda çalışan 
memurlar hakkında verilmiş bir ceza, eğer tecil edilmişse, Danıştayın son vermiş olduğu bir 

«tevhidi içtihat kararı uyarınca, bunun sonuçlarının da bir değer ifade etmesi lazım. Bence, ce
za almış olan esnaf ve sana.kârın cezası tecil edilmişse, kamu kurumu niteliğindeki bu meslek 
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kuruluşunda temsil edilmelidir. Devlet memuruna bu hakkı veriyorsunuz; ama kamu niteliğin
deki bir meslek kuruluşunun yönetim kurulu üyelerine bu hakkı vermiyorsunuz... Bence, bu, 
eşitsiz ve haksız davranıştu Tasarının bununla ilgili maddesi görüşülürken tekrar söz almak 
istemiyorum; bu durumun düzeltilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, SHP olarak, bugün, gerçekten, çok büyük sıkıntılar içinde yaşayan 
esnaf ve sanatkârlarımızın durumlarının çok ciddî olarak ele alınmasını, içinde bulunduğu sı
kıntıların Parlamento gündemine getirilerek, sıkıntılarına çare bulunmasını istiyoruz; ama, ma
alesef, bu konuları düzeltmek için araştırma önergeleri ve teklifler vermemize rağmen, ANAP'a 
mensup arkadaşlarımız bunları engellediler. Her nedense ANAP'a mensup bir arkadaşımız bi
raz evvel, "bu konuda bir araştırma önergesi verelim" dedi. Getirin... Size engel olan var mı? 
Çoğunluk sizde; istediğiniz kanun tasarı ve tekliflerini burada yasalaştırıyorsunuz. Bunlar söz
le olmaz; insanlar, icraatları ile önemlidir. Yoksa, zamanı geldiğinde, bu kürsüye çıkıp da, caf
caflı laflar edip.de, gereğini yerine getirmemek, bence parlamenterlik sıfatı ile de bağdaşmaz. 

Eğer siz esnaf ve sanatkârı gerçekten düşünüyorsanız, Halk Bankasının, Ziraat Bankası
nın esnaf ve sanatkâra verdiği kredilere tahakkuk ettirilen faizi normal seviyeye getirin. 

Yine, vadesinde ödenmeyen vergi borçları, esnaf ve sanatkârın sermayesini emen, ortadan 
kaldıran bir unsurdur. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinde, inceleme yoluyla 
bulunan ikmalen ve re'sen vergilerde tahakkuk tarihine kadar tecil faizi, tahakkuk tarihinden 
sonra gecikme zammı uygulanır. Yine, ekonomik sıkıntı içinde bulunan bir mükellefin, verdiği 
beyanname üzerinden ödemediği vergiye de senede yüzde 85-86 seviyesinde gecikme zammı, 
bu gecikme zammını süresi içinde yatırmadığı takdirde, gecikme zammını anaparaya ilave et
mek suretiyle, bileşik faiz uyguluyorsunuz. Bu, özellikle esnaf ve sanatkârı ticarî faaliyetten 
men ettirmeye giden bir yoldur. Bence, evvela bu sistemi düzeltmek lazımdır. Çünkü, devlet, 
kendi alacağına böyle faiz uygularken, vatandaşa karşı olan borçlarına hiçbir zaman böyle bir 
faiz tahakkuk ettirmemekte ve Borçlar Kanununa göre senede yüzde 30 seviyesinde bir faiz 
uygulamaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım... 
Bu durum da, gerçekten, esnaf ve sanatkâr için büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Bunun 

da düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Tasarının, esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Esnaf ve sanatkârlar dernekleri, dernek kurulması istenen yerde çalışmakta olan, sanat, 
hizmet, meslek sahipleri ile esnaftan en az 200 kişinin isteği ve Bakanlığın izni ile kurulur." 

"Kurulacak karma derneklerde, birliğin önerisi üzerine meslek komiteleri teşekkül ettiri
lir, Meslek komitelerinin kuruluş, çalışma esas ve usulleri Konfederasyonca çıkanlacak bir yö
netmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 507 savıîı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Çalışma Bölgesi 

Madde 4. — Esnaf ve sanatkârlar derneklerinin çalışma bölgesi bulundukları ilçenin sı
nırlarıdır. 

Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulan derneklerin çalışma bölge
si büyükşehire dahil ilçelerin sınırlarıdır. 

Aynı bölgede ve aynı konuda birden fazla dernek kurulamaz. 
Dernekler çalışma bölgeleri içinde şubeler ve irtibat büroları tesis edebilirler. 
Konularının değişik olup olmadığının belli edilmesi yönünden çıkacak anlaşmazlıklar 6 na 

maddede söz konusu komitece çözümlenir." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 507 say h Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Genel Kurul, derneğj kayıtlı üyelerden oluşur, genel kurul üç yılda bir defa ilan edilen 
yer ve zamanda toplanır." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 507 sayılı Kanunun 16 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Esnaf ve sanatkârlar dernekleri ve üst kuruluşlarının yapacakları genel kurul toplantıla

rının usul ve esasları ve katılanların listesinin ne şekilde düzenleneceği, toplantılarda bulundu
rulacak bakanlık temsilcilerinin görev ve yetkileri ile temsilcilere ödenecek ücretler Bakanlıkça 
üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur." 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 507 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci 

fıkraları ile sekizinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

"Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından 3 yıl için gizli oyla seçilir." 
"Yönetim kurulu üye sayısı 1 000'den az üyeli derneklerde 7,1 000-2 000 üyeli dernekler

de 9, 2 000'den fazla üyesi jlan derneklerde ise 11 kişidir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçil
mesi zorunludur." 

"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer." 
"Derneği yönetim kurulu başkanı veya başkanvekillerinden biri ile Dernek Genel Sekre

terinin ortak imzası bağlar." 

"c) Asıl cezaları paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç ol
mak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti veya görevi kötüye kullanma, yalan yere yemin ve ya
lan yere şahadet ve kaçakçılık suçlarından biri ile mahkûm olmamak." 

"Yönetim kuruluna seçilebilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anla
şılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğin
den sona erer." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir, 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 507 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir. 
"r) Dernek üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlara ve sağlık ko

şullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgili
lerin başvurusu üzerine veya her zaman doğrudan doğruya veya uzman kimseler aracılığı ile 
kontrol etmek, ayrıca meslekî teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bu
lunmak, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak." 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 507 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Denetim kurulu dernek üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilecek üç üyeden olu
şur. Ayrıca üç yedek üye seçilir." 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyjıum : 

MADDE 8. — 507 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Yukarıda sayılan disiplin cezalarına ilişkin kararlara uymayan dernek mensuplarına ilk 
defa verilecek para cezası 37 nci maddeye göre belirlenen yıllık aidatın iki katı olup kesindir. 
Aynı meslek kolunda mükerrer olarak vuku bulacak aynı veya benzeri fiillerde bu ceza yıllık 
aidatın beş katına kadar hükmolunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edil

miştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 507 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonu
na bir fıkra eklenmiştir. 

"Kayıt ücreti ve yıllık aidat, sanayi kesimi için uygulanan asgarî ücretin bürüt tutarının 
onda birinden az, yarısından fazla olamaz." 

"Derneklerin düzenledikleri belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretlerin 
miktar ve oranı maktu olanlarda yıllık aidatın onda birinden; nispî olanlarda ise tutan yıllık 
aidatı geçmemek üzere binde ondan fazla olamaz." 

"Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve hizmet karşılığında tahsil edecekleri ücretler yu-
kandaki fıkralarda belirtilen asgarî ve azamî hadler içinde kalınmak suretiyle, Konfederasyon
ca çıkarılacak ve Bakanlıkça onaylanacak yönetmelik hükümleri ile tilere ve meslek gruplan-
nın özelliklerine göre belirlenecek tarife grup ve esaslara göre tespit olunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 507 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"a) Üye mevcudunun Kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen asgarî miktann yansın
dan aşağıya düşmesi." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sur jyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil

miştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 507 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birlik genel kurulu derneklerin temsil yetkisi üzerinde bulunan üyelerin katılmaları ile 
üç yılda bir defa statüde belirtilen zamanlarda belli yer ve saatte adi yen toplanır." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul 

edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 507 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralan 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birlik yönetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilir." 
"Dernek sayısı otuzdan az olan birliklerde 7, 30-100 arası üyesi olan birliklerde 9,100'den 

fazla üyesi olan birliklerde ise 11 kişilik yönetim kurulu üyesi ve aynı sayıda yedek üye seçilir." 
"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve iki başkanvekili seçer, üye sayısı 

100'den fazla olan birliklerde üç başkanvekili seçilebilir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 507 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkran aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birliklerin işlerini mevzuat, statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli 
bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısı bulunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 507 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilecek üç kişiden 
oluşur. Aynı sayıda yedek denetçi seçilir. Denetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan 
seçer." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 15. — 507 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birlik disiplin kurulu yargı gözetiminde genel kurul üyeleri arasından üç yıl için seçile
cek beş üyeden oluşur. Ayrıca beş yedek üye seçilir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edil
miştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16. — 507 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 72. — Fedem'-yon Genel Kurulu üç yılda bir defa statüde belli edilen zamanda 
adiyen, yönetim kurulu ve «enetim kurulunun veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, ge
rektiğinde Bakanlığın veya Konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak top
lanabilir.'' 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. — 307 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Federasyon Yönetim Kurulu genel kurul üyeleri arasında 3 yıl için gizli oyla 'seçilen 
15 kişiden kurulur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Ybk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edil
miştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 507 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Federasyon işlerini mevzuat, statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmekle gö
revli bir genel sekreter İle bir genel sekreter yardıma»» bulunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 507 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetim kurulu genel kurul üyeleri arasından, üç yıl için gizli oyla seçilecek üç kişiden 
oluşur. Aynı sayıda yedek denetçi seçilir. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer." 

BAŞKAN — 19 uncu nadde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — 507 saydı Kanunun 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 88. — Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlar dernekleri birlikleri ve federasyonla
rı arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârların 
çalışmalarının meslek icabı ve memleket yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek 
ve bu hususta lüzumlu görülecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulunmak, esnaf ve sanatkâr-
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ları yurt çapında ve uluslararası düzeyde temsil etmek, sorunlarının çözümü için ulusal ve ulus
lararası kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, ulusal ekonomideki ge
lişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek meslekî tedbirleri almak, meslekî eğitimlerini geliş
tirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla faaliyet yürüte
cek tesisler, şirketler, kurum ve kuruluşlar kurmak, Bakanlıkça verilecek görevleri yapmakla 
görevli olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu kurulur. 

Konfederasyon tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu nitelisinde meslek kuruluşu olup, statü
sünün Bakanlıkça onanmasından sonra kurulmuş olur." 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil

miştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — 507 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Konfederasyon Genel Kurulu 4 yılda bir mayıs ayında konfederasyon merkezinde veya 
ilan edilecek yerde toplanır." 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edil

miştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 507 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kenfederasyon Yönetim Kurulu genel kurul üyeleri arasından 4 yıl için gizli oyla seçilen 
21 kişiden oluşur." 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?*. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — 507 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

"Konfederasyon yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir genel başkan ve üç genel baş-
kanvekili seçer." 

"Konfederasyon bünyesinde konfederasyon genel başkanı, genel başkanvekilleri ve genel 
sekreterden oluşan bir yürütme kurulu kurulur. Bu kurul, konfederasyon yönetim kurulunun 
vereceği görevleri yerine' getirir." 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 24. — 507 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"Konfederasyonun işlerini mevzuat, statü, yönetmelik ve yönetim kurulu kararlan daire
sinde yürütmekle görevli bir genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısı bulunur." 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 25. — 507 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Konfederasyon denetim kurulu, genel kurul temsilcileri arasında veya biri hariçten 4 yıl 
süre için gizli oyla seçilecek 5 kişiden kurulur. Aynı sayıda yedek üye seçilir, denetim kurulu 
kendi üyeleri arasından biı başkan seçer." 

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

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 26. — 507 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve maddeye (g), (h), (t), (i), (j). (k). (0 bentleri eklenmiştir. 

"ç) Konfederasyon amacının gerçekleştirilmesi için kurulacak vakıf, şirket, kurum, fonlar 
ve diğer kuruluş gelirleri." 

"e) Açılacak meslekî kurslar ve eğitim merkezleri ile fuar ve sergilerden sağlanacak ge
lirler." 

"g) Konfederasyona bağlı kuruluşlarda kullanılan her türlü evrakı matbuanın basım ve 
dağıtımından sağlanan gelirler." 

"h) Sosyal ve kültürel organizasyonlardan sağlanan gelirler." 
"ı) 108 inci maddeye göre verilen para cezalan" 
"i) Hükümetçe sağlanacak aynî ve nakdî yardımlar." 
"j) Yurt içi ve yurt ''ışı gezilerden sağlanacak gelirler." 
"k) Hizmetlerin yurt' cülmesi için resmî ve özel kuruluşlardan sağlanacak diğer gelirler." 
' i ) Geliştirme ve destekleme fonundan sağlanacak gelirlerden." 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 27. — 507 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
, değiştirilmiş ve aynı maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

"507 sayılı Kanuna tabi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında, kullanılacak 
her türlü defter, makbuz ve belgeler ile dernek üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî 
kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında konfederasyon yetkilidir. Be
yanname, defter ve belgeleri yetkisiz olarak basan ve dağıtanlar, bu fiillerinden dolayı genel 
hükümler çerçevesinde sorumlu olurlar." 

"507 sayılı Kanuna tabi kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşlarında faaliyet konuları
na ve mevzuata uygun nitelikte muamelat, muhasebe, personel yönetmelikleri konfederasyon 
tarafından bu Kanunun yü ilrlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde çıkarılır." 
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SANAYİ VE TEKNC .OJİ VE TİCARET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. EDİP 
UĞUR (Balıkesir) •»- Sayın Başkan, maddenin başında "507 sayılı Kanunun..." diye başladı
ğından ikinci defa tekrarına gerek yok, o yüzden, ikinci kısımdakinin "Bu Kanuna tabi..." 
şeklinde düzeltilmesinde yarar var efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 27 
nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 28. — 507 sayılı Kanunun 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 125. — "Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin ücret 
tarifeleri, bağlı bulundukları derneklerce hazırlanır vemensubu oldukları Birlik Başkanlar Mec
lisince onandıktan sonra yürürlüğe girer. Başkanlar Meclisi gerekli gördüğünde bu yetkisini 
birlik yönetim kuruluna devredebilir. 

Belediyeler ve/veya o yerin en büyük mülkî amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulma
dıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa 15 gün içinde o yerin mülkî amiri
nin görevlendireceği sanayi ve ticaret müdürünün başkanlığında, ticaret ve sanayi odasından 
bir temsilci ile esnaf dernek» »i birliği başkanından teşekkül edecek bir komisyona itiraz edebi
lirler. 

Komisyon kararına karşı ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde ticarî da
vaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararları ke
sindir." 

"Ücret tarifelerinin düzenleme usul ve esasları Konfederasyonca çıkarılacak ve Bakanlık
ça onaylanacak bir yönetmelikle tayin ve tespit olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde ka

bul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 29. — 507 sayılı Kanunun 22 nci maddesine (r), 55 inci maddesine (n), 81 inci 
maddesine (m) ve 101 inci maddesine (z) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"Amaçları ile ilgili olarak, sermaye şirketleri, vakıflar, fonlar kurmak, kurulu bulunanla
ra katılmak." 

BAŞKAN — Madde i u rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 29 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 30. — 507 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (m) bendine, 55 inci maddesinin 
(m) bendine, 81 inci maddesinin (1) bendine, 101 inci maddesinin (ı) bendine aşağıdaki şekilde 
bir hüküm eklenmiştir. 

"Mensuplarının, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adlî ve idarî yargı mer
cileri önünde yönetim kurulu başkanı marifetiyle temsil etmek." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 31. — 507 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (j) bendi ile ek 3 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde ka

bul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 32. — 507 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrala
rı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

"Derneklerin, birlik ve federasyonlara katılma payı yıllık gayri safi gelirlerinin % 5'idir. 
. . Birlik ve federasyonların konfederasyona katılma paylan ise yıllık gayri safî gelirlerinin % 5'idir." 

"Derneklerin, birlik ve federasyonların her birine ödeyecekleri kayıt ücretleri ile birlik ve 
federasyonların konfederasyona ödeyecekleri kayıt ücretleri sanayi kesiminde uygulanan asga
rî ücretin brüt tutarının onda birinden az, yarısından fazla olamaz." 

"Birlik, federasyon ve konfederasyonun düzenleyecekleri belgeler ve yaptıkları hizmet kar
şılığında alınacak ücretlerin miktar ve oranı maktu olanlarda asgarî ücretin brüt tutarının on
da birini aşamaz, nispî olanlarda ise binde ondan fazla olamaz." 

"Birlik, federasyon ve konfederasyonun düzenleyecekleri belgeler ve yaptıktan hizmet kar
şılığında tahsil edecekleri ücretler yukandaki fıkrada belirtilen azamî ve asgarî hadler içinde 
kalınmak suretiyle konfederasyonca çıkarılacak ve bakanlıkça onaylanacak yönetmelik hükümleri 
ile illere ve meslek gruplarının özelliklerine göre belirlenecek tarife grup ve esaslara göre tespit 
olunur." 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul 

edilmiştir. , 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 33. — 507 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 9. — 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü ben

dinde yer alan ücret tarifelerinin tânzim ve tasdikine ilişkin hüküm ile 43 üncü bendinde yer 
alan ilgili hüküm, yine 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 83 üncü maddesinin 7 nci bendi hük
mü, 3030 sayılı Kanunun toplu taşıma araçlarının bilet tarifelerinin yapılmasıyla ilgili 7 nci 
maddesinin 6 nci fıkrası hükmü, 15 Mart 1321 tarih ve 1414 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
ti özel İdaresi Kanununun 144 üncü maddesinin 14 üncü bendi hükümleri, 507 sayılı Kanuna 
tabi Esnaf ve Sanatkârlar için uygulanmaz." ' 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
.Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler,.. Ek madde 9 kabul edilmiştir. 
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Ek madde 10'u okutu orum : 

"EK MADDE 10. — Bu Kanunda adı geçen "Dernek" deyimi "Oda", "Küçük Sanatkâr" 
deyimi, "Sanatkâr", "Başkanlar Meclisi" deyimi "Başkanlar Kurulu", "Adiyen" kelimesi 
"Olağan" olarak değiştirilmiştir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 10 kabul edil
miştir. 

Ek madde U'i okutuyorum : 

"Muafiyetler, 

EK MADDE 11. — Dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına 
uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile gelirleri her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 11 kabul edil- , 

mistir. 

Ek madde 12'yi okutuyorum : 

"EK MADDE 12. — 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 2 ncı maddesinin (e) bendi hükmü bu Kanuna göre kurulmuş ve kuru
lacak meslekî teşekküllerden dernek, birlik, federasyon, konfederasyon ve vakıfların personeli 
ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri hakkında uygulanmaz ve daha önce 
alınmış bulunan mal bildirimleri ilgililerine iade olunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 12 kabul edil
miştir. 

Ek madde 13'ü okutuyorum : 

"Eğitimin Kapsamı 

EK MADDE 13. — Bu Kanunun meslek eğitimine ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Çırak
lık ve Meslek Eğitimi Kanununun esnaf-sanatkâr kesimindeki pratik meslek eğitimini düzen
leyen hükümleri Millî Eğitim Bakanlığı ile Konfederasyon ve Bakanlıkça işbirliği içinde yürü
tülür ve uygulamanın her alanında bütünlüğün korunması sağlanır." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 13 kabul edil
miştir. 

Ek madde 14'ü okutuyorum : 

"Pratik Meslek Eğitimi 

EK MADDE 14. — Bu Kanun kapsamındaki meslek eğitiminin uygulamaya dönük pra
tik bölümü, Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri, Birlikleri, Federasyonları ve Konfederasyonu ile 
3308 sayılı Kanunun uygulanması ile görevli idare (Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü) tarafından ortaklaşa planlanır, yürütülür, değerlendirilir ve denetlenir." 
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BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 14 kabul edil

miştir. 
Ek madde İS'i okutuyorum : 

"Eğitimin Organizasyonu 
EK MADDE 15. — Bu Kanunda ve 3308 sayılı Kanunda belirlenen amaçlar doğrultusun-

da esnaf-sanatkâr kesimindeki pratik meslek eğitimini süratle, etkili, yaygın ve planlı bir bi
çimde gerçekleştirmek, heı kademedeki esnaf ve sanatkâr teşkilatının aslî görevidir. 

Her düzeydeki meslek eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için derneklerin, birliklerin, fe
derasyonların ve konfederasyonun bünyesinde birer 'Meslek Eğitim Danışmanlığı Birimi' ku
rulur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde İS kabul edil

miştir. 
Ek madde 16'yı okutuyorum : 

"Pratik Eğitimin Verileceği işyerleri ve Bunların Denetimi 
EK MADDE 16. — Pratik Eğitimin verileceği işyerleri ve bunların denetimine ilişkin hu

suslar konfederasyonun ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle çıkaracağı yönetmelikle 
belirlenir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 16 kabul edil

miştir. 
Ek madde 17'yi okutuyorum : 
"Meslek Eğitiminin Finansmanı 
EK MADDE 17. — Dernekler, birlikler, federasyonlar ve konfederasyon özellikle alt ya

pısı yeterli olmayan işyerlerinin yeterli düzeyde veremedikleri pratik meslek eğitiminin noksan
lıklarını tamamlamak amacıyla işletmeler üstü meslek eğitimi merkezleri kurarlar, kurulması
nı teşvik ederler veya kurulmuş olanlara katılırlar. 

Dernekler, birlikler, federasyonlar ve konfederasyon bu Kanunda belirtilen meslek eğiti
mine ilişkin görevleri yerine getirmek ve özellikle işletmeler üstü eğitim merkezlerini kurmak 
ve çalıştırmak için gayri safi yıllık gelirlerinin % 20'sini ayırmak zorundadırlar. 

Eğitim için ayrılan bu paylarla dernek, birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim ku
rullarınca yıllık eğitim bütçeleri yapılır. 

Eğitim bütçelerini bizzat eğitim yaparak veya başka kurum ve kuruluşlara yaptırarak kul
lanan dernekler, birlikler, federasyonlar ve konfederasyon 3308 sayılı Kanunun 32/g maddesi 
uyarınca "Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitim Geliştirme ve YaygınlaştırmaFomT'na aktarmak 
zorunda oldukları payları aktarmaktan muaf tutulurlar. 

Eğitim bütçelerini bizza: eğitim yaptırmayarak veya kamuya yararlı başka kuruluşlara yap
tırmamak suretiyle kulların ayan meslek kuruluşları eğitim bütçelerinin % 25'ini bu Kanun 
uyarınca kurulan "Esnaf w Sanatkârların Meslekî Eğitimini Geliştirme ve Destekleme FomT'
na pay olarak öderler. 
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BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 17 kabul edil
miştir. 

Ek madde 18'i okutuyorum : 

"Fon 

EK MADDE 18. — Esnaf ve sanatkâr kuruluşlarında her türlü meslek eğitimi faaliyetini 
gerçekleştirmek ve desteklemek amacıyla konfederasyon bünyesinde "Esnaf-Sanatkfirların Mes
lek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu" adıyla bir fon kurulur. 

Fonun Kaynakları; 
a) Konfederasyon bütçesine her yıl bu amaçla konacak ödenekler, 
b) Konfederasyona bağlı kâr amaçlı kuruluşların yıllık gayri safi kârların % 25'i, 
c) Geliştirme ve Destekleme Fonundan her yıl konfederasyona ayrılacak payın <ft 25'i, 
d) Konfederasyona bağlı kuruluşlardan eğitim bütçelerini bu alanda kullanmayanların 

ödeyecekleri °7o 25 paylar, 
e) 3308 sayılı Kanuna göre kurulan fondan her yıl aktarılacak katkı, 
0 Pratik eğitim'veren esnaf-sanatkâr işyerlerine, 3308 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi 

uyarınca geri ödenmesi hükme bağlanmış % 50 oranındaki teşvik primi paylarının her bütçe 
yıh sonunda işletmelere geri ödenmeyen kısmının Millî Eğitim Bakanlığınca aktarılmasıyla sağ
lanacak katkı, 

g) Diğer fonlardan aktarılacak paylar, 
h) Fonun mal varlığından elde edilen gelirler, 
i) Konfederasyon tarafından meslekî eğitim ile ilgili belge; evrak ve diğer her türlü yayı

nın basımı, dağıtımı ve satışından sağlanacak gelirler, 
k) Diğer kaynak, bağış, yardım ve her türlü gelirlerden, 
oluşur. 

Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf-sanatkâr kesiminde yapılacak meslek eğitimi ve bu 
eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanılır. 

Fonun yönetimi ve kaynakların kullanılma esasları konfederasyonca çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 18 kabul edil
miştir. 

Ek madde 19'u okutuyorum : 

"Yönetmelikler 

EK MADDE 19. — Bu Kanunun çıraklık ve meslekî eğitimle ilgili hükümlerinin uygulan
masına ilişkin esas ve usulleri, konfederasyonca, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 6 ay içinde çıkanlacak yönetmeliklerle düzenlenir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 19 kabul edil
miştir. 
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Ek madde 20'yi okutuyorum : 

"EK MADDE 20. — » 0 8 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitimle ilgili Kanunun uygulanma
sında henüz kapsam içine alınmamış il ve meslek dallarında yapılacak uygulamaya ilişkin ge
rekli belgeler ilgili meslek kuruluşlarınca verilir. Söz konusu uygulamanın esasları çıkarılacak 
Yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 20 kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, ek 10 ve 12 nd maddede gecen "507 sayılı Kanun1' ibaresinin, sanıyo
rum "Bu Kanun" seklinde dûzdtilmesi gerekiyor?.. 

SANAYİ VE TBKNOLOJt VE TİCARET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ A. EDlP 
UĞUR (Balıkesir) — Evet efendim, biz de iştirak ediyoruz, dediğiniz şekilde dûzdtilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Çerçeve 33 üncü maddeyi, bu dûzdtmder ve kabul edilen ek maddelerle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 33 Üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 ind maddeyi okutuyorum : 

"GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan gend ku
rullarım yapmış olan dernekler, birlikler ve federasyonlar ile konfederasyon genel kurul top
lantıları bu Kanun hükümlerine göre yapılmış sayılır ve mevcut organların görev süresi bu Ka
nun hükümlerine göre hesaplanır." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. İfok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 ind madde kabul 
edilmiştir. 

Gedci 2 nd maddeyi okutuyorum : 

"GEÇlCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan gend ku
rullarım yapmamış olan derndder ile, Kanunun fesihle ilgili 40 met maddesinde bdirtUen Üye 
sayısının altında üyesi olan dernekler, konfederasyonca yapılacak yazılı uyarılara rağmen 6 ay 
içerisinde durumlarını kanuna uygun hale getirmedikleri takdirde, konfederasyon tarafından 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Bakanlığın tddin üzerine yetkili Asliye Hukuk Mah
kemesince fesh olunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Ttok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okut iyorum : 

MADDE 34. — Bu tonun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 34 üncü madde kabul edil

miştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 35. — Bu Kânun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere, lehte Sayın İbrahim 
Tez söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Tez. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağdaş sosyal demokra
si, insan sevgisi ve dinamizmiyle, yaratıcılığı ile, tüm dünyadaki değişikliklere ışık tutuyor, yol 
gösteriyor. Sosyal demokrasi, üretimi artırırken, insanları refahta, huzurda, zenginlikte, bölü
şümde, insanca yaşamda eşitlemeyi amaçlıyor. Bu nedenle, sosyal demokrasi ülkemizde ikti
dar olmak zorundadır. 

Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki değişikliklere, yeniliklere açık olmamız gerekiyor, yenilik
leri yakalamamız gerekiyor, ileriyi görmemiz gerekiyor, çağı paylaşmamız gerekiyor, büyük de
ğişimlere açık olmamız gerekiyor, esnafımızdan ve esnafımızın insan sevgisi ve dinamizminden 
yararlanmamız gerekiyor, esnafımızın yaratıcılığından yararlanmamız ve onlardan bilgi ve tec
rübe atmamız gerekiyor. 

Tüm dünyadaki değişiklikleri, esnaf ve sanatkârlarımıza aktarmanın doğru olacağı inan
cı ve duyguları içerisindeyim. Geleceğin güzelliğini tüm toplum katmanlarıyla paylaşmak du
rumunda olmalıyız. Geleceğin güzelliğini işçiyle, köylüyle, esnafla, genciyle, yaşlısıyla, emek
lisiyle paylaştığımız takdirde, ülkemizdeki sosyal adaletin daha da oturacağı inancındayım. 

Esnafımızın geleceğe yönelik düşüncelerini almanın, ülkemizin her konuda kalkınmasın
da yararlı olacağı düşüncesi bizde çoktur. Burada, her madde oylandı, güzel oylarla, oybirli
ğiyle bütün maddeleri kabul ettik; ama, ondan evvel bir şey söylemek istiyorum. Resmî açıkla
malarımızda, programlarımızda, diğer belgelerimizde, esnaf ve sanatkârlarımızın bağımsız bir 
biçimde örgütlenmesini, ayrı bir odaya sahip olmasını biz daha evvel önermiş bulunuyorduk. 
Bu, bizim için, örgütü, demokratik, sivil toplum yapımızın etkin bir öğesi olacaktı. Bizim çok 
önceleri önerdiğimiz oda sisteminin, değerli milletvekilleri tarafından da oylanarak kabul edil
mesi bizim için de aynı şekilde onur verici, gurur verici bir harekettir. 

Değerli milletvekilleri; esnafımız, 1990 Ağustosundan itibaren yaşanan kriz nedeniyle en 
çok etkilenen kesim olmuştur. Ayrıca kamyon şoförlerimiz ile özellikle de TIR işletmecileri 
etkilenmişlerdir. Dileğimiz ve isteğimiz odur ki; devlet, bu konuya gereken özeni, gereken ilgiyi 
göstersin. 

Ayrıca, Türkiyemizin.her kentinde şoför esnafı kent insanına yılmadan hizmet veriyor; 
ama, hizmet veren bu şoför esnafı, bazen korumasız, bazen de birtakım insanların çirkin, kö
tü davranışlarıyla karşı karşıya kalmaktadır, özellikle Ankara'da, alın teri ile direksiyon başın
da kazandığı kazancını evine götürmeden, birtakım kişiler o araçlara binerek şoför esnafımızı 
perişan etmekte ve şoför esnafımızın alın terini elinden almaktadır. Bütün emniyet güçlerinin 
şoför esnafına ve şoför esnafının lideri Derviş Günday'a yardımcı olması gerekiyor. 

Başta da söylediğim gibi, bu yasanın, tüm grubumuzun pırıl pırıl beyaz oylarıyla ülkemi
ze, milletimize ve tüm esnaf derneklerine hayırlı olmasını diliyorum ve saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. , 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsır. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
açık oylama sonucunu duyuruyorum : Katılım 208, kabul 195,.geçersiz 13. 

Bu suretle, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanunun, esnaf ve sanatkârlarımız ve 
milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Sayın Bakan, teşekkür etmek istiyorlar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

AHMET ERSİN (tzmir) —Sayın Başkan, deminden beri grup adına konuşmalar yapılır
ken televizyon çekim yapmadı; şimdi Sayın Bakan konuşma yaparken TRT çekim yapıyor... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — TRT'yi atın dışarı efendim. 
BAŞKAN — Bundan önceki bir birleşimde de TRT'nin bu tutumunu kınamıştım. Elbette 

ki, sayın bakanların çekimini yapacaklardır; ama, TRT'nin milletvekilleri için de aynı özeni 
göstermesinin gerektiğini belirtmiştim. TRT, bu tutumunu sürdürüyor. Meclis Başkanları bir
takım kararlar almak zorunJa kalabilirler; TRT yöneticilerinin bunu dikkate almalarım tekrar 
diliyorum. 

ATİLLA İMAMOĞU (Kahramanmaraş) — Şimdi karar almak mümkün Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; Yüce Heyetinizce bugün kabul edilen değişiklik, bildiğiniz gibi, Türk esnaf ve 
sanatkârına organize olma imkânı sağlayan 507 sayılı Kanunun ilk yayımlandığı tarihten itiba
ren yapılan dördüncü değişikliktir. İlk defa bu değişiklikte, Hükümetimiz, her meslek grubu
nun ihtiyaç duyduğu yasaları çıkarmakta gösterdiği hassasiyeti bir kez daha göstererek, Aralık 
1990'da toplanan Esnaf Şûrasında alınan kararlar doğrultusunda, Bakanlığımız, ilgili Esnaf 
Konfederasyonu ile birlikte, bugün kabul ettiğiniz kanun tasarısını hazırlamıştır. 

Bu tasarının Meclisten geçişi esnasında göstermiş olduğunuz samimî alakaya bir kez daha 
teşekkür etmek isterim. Ayrıca, Esnaf Şûrasının toplanmasında büyük emekleri bulunan kon
federasyonun saygıdeğer temsilcilerini de huzurunuzda kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Türk esnaf ve sanatkârının serbest piyasa ekonomisi içerisinde kendine düşen yeri alması
nın ve sanayide ve ticarette belirli kademelere erişmesinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Cum
huriyetimizin kurulduğu yıl'arda esnaf olan birçok insan, bugün, sanayimizin zirvesine gel
miştir. Bunlara Hükümetli izin bakış açısını da birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. 
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Esnaf ve sanatkârımızın, sizin kabul etmiş olduğunuz, kısa adı "Küçük ve Orta ölçekli 
Sanayii Geliştirme Fon İdaresi" olan KOSGEB ile ve ayrıca, küçük sanayi sitelerine verdiğimiz 
ehemmiyet ve önem ile, yapılmış olan küçük sanayi sitelerinin altyapılarının yüzde 100'ünü, 
ilk defa, Hükümetimiz, Türk esnaf ve sanatkârının hizmetine, sizin burada kabul etmiş oldu
ğunuz kanunla sunmaktadır. Organize sanayi bölgeleri, Türkiye'yi bir çığ gibi sarmaktadır ve 
4 014 fabrika 1991 yılı sonunda hizmete geçmiş olacaktır. 

Bugüne kadar de geçen imkânlarla sağlanan kaynaklardan da bahsetmek istiyorum. Halk 
Bankası kredileri hakkında beyanda bulunan arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, krediler, kay
nakların dverdiği oranda kullandırılmaktadır. Hükümetimizin en büyük arzusu, Halk Banka
sı kaynaklarını artırmaktır. Halk Bankası, kullanılabilir bütün kaynaklarının yüzde 75'ini es
naf ve sanatkârlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi ye diğer sanayi kuruluşlarının yatırım ve 
işletme kredisi ihtiyaçlarımo karşılanmasına tahsis etmiştir. Banka, 1991 yılında da 6,3 trilyon 
liralık kredi hacminin 4,6 trilyonluk kısmını bu yolda kullanacaktır. 

Kanunun hazırlanmasından, bugün huzurunuza gelip kanunlaşmasına kadar emeği ge
çen herkese huzurunuzda trîcrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiktik &-
pUmastna Iligkm Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/764) (S. Saytst : 524) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündemin ikinci sırasında yer alan, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik kapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmderine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Rapor okunması kabul edilmemiştir. 
lasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. \bk. 
Madddere geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısı arayın efendim. 
BAŞKAN — Efendim, resen de arayabilirim. Mini, bir başkasının söylemesine gerek yok. 
Maddelere geçilmesini »ylarınıza sunuyorum : Madddere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... 

Değerli milletvekilleri, «trar yetersayısı yoktur. Ara vermemiz halinde dahi karar yetersa
yısının sağlanabileceği kanaati doğmadığından, Meclis araştırması ve genel görüşme önergde-
riyle sözlü soruları görüşmek için, 14 Mayıs 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

(1) 524 S. Sayılı Basmayazı tutanağa Alidir. 

Kapanma Saati : 17.40 

• * 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çorum Milletvekili Rum Utman 'm, İskilip Ulaş Tuğla Fabrikasmda özel idareye ait hissenin 
bir kişiye satüdığt iddiasına iltskm Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazık 
cevabı (7/2002) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. îskilip Ulaş Tuğla Fabrikasında özel idarenin yüzde 62.5 hissesi bir kişiye 300 milyon 
liraya satılmış mıdır? 

2. özel idarenin ve halkın ortak olduğu bu fabrikanın satışında nasıl bir yol izlenmiştir? 
Satış yasal mıdır? Değilse bu konudaki sorumlular kimlerdir? 

3. Halkın bin bir zorlukla ödediği o günkü sermaye ile bu satıştan alacağı para mağdu
riyeti önleyecek midir? önlemiyorsa niçin satış yapılmıştır? 

4. Satıştan usulsüzlükler, yasal olmayan yöntemler uygulandığı doğru mudur? Bu konu
da bir soruşturma açıldı mı? Sonuç nedir? 

T.C 
İçişleri Bakanlığı 8.5.1991 

Sayı: MİGM. Apk. Ar. Oe. Şb. 571 (91)/90239 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın 1C.4.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1126/03518 sayılı yazısı. 

Başbakanlığın ilgi yazısı ile Şakanjığıma intikal ettirilen, Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm 
Yazdı Soru önergesindeki iddialara cevap teşkil edecek bilgiler maddeler halinde aşağıya çıka
rılmıştır. 

1. tide kurulan komisyon vasıtası ile şirketin değer tespiti çıkartılmış olup, bu tespit içe
risindeki <ft 62,5 lik özel İdare hissesi 2886 sayılı thale Kanununun 45 inci maddesi gereğince 
ti Daimî Encümenince ihale edilmiştir. Belirtilen ihale tarihinde talipli çıkmadığından andan 
Kanunun 49 uncu maddesi gereğince pazarlık sureti ile bilahare taliplisine 300 000 000 TL. 
bedelle satılmıştır. Satış gerçekleşmeden önce de, satış şartları gerek mahallî gazetelerde, ge
rekse ti ve tlçe Belediyelerinin yayın vasıtalarıyla halka ve ortaklara duyurulmuştur. % 37.5 
lik bakiye hisse sahibi olan îskilip Belediyesi ve diğer halkın hisseleri kendi uhdelerinde bulun
maktadır. 

2. Ulaş tnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. deki özel İdare hissesinin satışı 2886 sayılı 
thale Kanunu hükümlerince ilan edilerek satışa çıkartılmıştır. Yapılan satış ilgili Kanuna uy
gun olarak gerçekleştirilmiştir. 
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3. Saüş, sadece ti özel İdaresinin % 62.5 lik hisselerini kapsadığından halkın mağduri
yeti söz konusu değildir. 

4. Satış 2886 sayılı îhale Kanununun 45-49 uncu maddeleri gereğince yapıldığından usul
süzlük bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir soruşturma açılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederini. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

2. —Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, Kartuş Orman Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ce 
kurulan işletmenin, yönetim kurulu kararı olmadan satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/2003) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Rıza Ilıman 
Ço'rum 

1. Çorum Kargı tlçesi Kartaş Orman Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin kurduğu işlet
me, şirketin yönetim kurulu kararı olmadan nasıl satılmıştır? 

2. Bu şirketin 1985 yılından bugüne dek genel kurul toplantısı yapılmadığı resmî belge
lerle sabittir. Bu durumda satışa hangi kurum yetkili sayılmış ve işlem yapılmıştır? 

3. Şirketin ödenmiş sermayesi 30 milyondur. Saüşı 160 milyona olmuştur. 1 500 ortağın 
ödediği bu para bugün hangi ölçülere göre geri verilecektir? Halkın mağduriyeti nasıl giderile
cektir? Sermaye artırımı olmadan 160 milyona satış nasıl yapılmıştır? 

4. Bu satışlarda yüzde 44 özel idarenin payı, gerisi Kargı Belediyesi ve halkın olduğuna 
göre, ortaklara öneri yapılmış mıdır? Yasalara uygun olmayan satış geçerli midir? 

5. Bu satışlarda bir takım yolsuzluklar olduğu doğru mudur? Yoksa bu kadar usulsüz
lüklerin içinde bu konuyu nasıl aydınlığa çıkaracaksınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8.5.1991 

Sayı : MİGM. Apk. Ar. Je. Şb. 571 (91)/90240 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın 10.4.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1125/03517 sayılı yazısı. 
Başbakanlığın ilgi yazısı ile Bakanlığıma intikal ettirilen, Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın 

Yazılı Soru önergesindeki iddialara cevap teşkil edecek bilgiler maddeler halinde aşağıya çıka
rılmıştır. 

1. Şirket ana sözleşmesinde, hisselerin satışının şirket genel kurulu veya şirket yönetim 
kurulu kararı ile satılacağına ilişkin bağlayıcı bir hüküm bulunmadığından ti özel tdaresi, kendi 
hisselerini şirket kararı alınmaksızın ti Genel Meclis Kararı ile satmıştır. 
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2. Şirket Genel Kurulu toplantısı en son 198S yılında değil, 1988 yılında ti özel idaresi
nin açtığı dava sonucu yapılmıştır, özel tdarenin kendi hissesini satmaya ti Genel Meclisi yet
kilidir. 

3. Şirketin menkûl ve gayrimenkul [eri, satış tarihindeki rayiç değeri nazara alınarak sa
tış bedeli tespit edilmiştir. Yapılan satış sadece ti özel idaresinin 7o 44.22 lik kendi payım kap
samaktadır. Satış, halk hisselerini kapsamadığından mağduriyetleri de söz konusu değildir. 

4. Satış, Şirketin ortağı olan Kargı Belediyesine 2886'sayılı thale Kanununun 71 inci mad
desine göre yasalara uygun olarak yapılmıştır. 

5. Satış Resmî bir kuruluş olan Kargı Belediyesine yapılmış olup, herhangi bir yolsuzluk 
veya usulsüzlük söz konusu değildir. Yapılan satış tamamen ilgili Kanuna uygun olarak yapıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakam 

• 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu 

-

ADANA 

Üye Sayın 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çeki işerler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar « 
Açık Üyelikler 

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
M. Halit Dağlı 
AFYON 
Mustafa Kızüoğlu 
Hamdi özsoy 
Abdullah Ulutttrk 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet ûzarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 

1 

Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil llığrul Coşkunoglu 
Rifat Diker 
Eşref Erdem 
levfik Ertürk 
Göksel Kalayaoğlu 
levfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Cengiz luncer 

. (KMEânkr) 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kftmran İnan 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar GOlez 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet lavgaç 
ÇANAKKALE 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan Çakıroğûlları 
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DİYARBAKIR 
Abdûlkadir Aksu 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Brçetin 
İsmail Üğdül 
ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
tsmaU Köse 
ESKİŞEHİR 
tsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
öner Miski 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
imren Aykut 
Abdullah BaftOrk 
Halil Orhan ErgOder 
Hatan Fehmi Güne* 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Hüsnü Okçuoglu 
tbrahiıw öademir 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa SangOl 
Güneş Taner 
SudiTürd 
Ratit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Türkân Akyol 
lam Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal inönü 
Kemal Karhan 
Isüay Saygın 
Remiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Beyazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Akuzüm 
Yetin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Haapaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal Ozbilen 
KIRŞEHİR 
Kftzım Çağlayan 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Gelip Demird 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoglu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Kemal Birlik 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TOKAT 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
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VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 

BURSA 
Cavit Çağlar 
KASTAMONU 
Nurhan Tekine! 

ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
ibrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu (tz.) 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Nihat Türker (tz.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Erol Ağagil 

YOZGAT 

Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 

(Geçersiz Oylar) 
ELÂZIĞ 
Ahmet Küçükel 
KONYA 
Ali Talip özdemir 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

(Oya Katılmayanlar) 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Hazım Kutay (tz.) 
Mehmet Sezai Pekuslu (tz.) 
Arif Sağ 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
tbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar (tz.) 
Hilmi Ziya Postacı (tz.) 
Nabi Sabuncu 
Mehmet YüzUgüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
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ZONGULDAK 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
tsmail Safa Giray 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

tsmail Dayı 
Fenni tslimyeli' 
t. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün (tz.) 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
llhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
Faik TarımcıoğTu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoglu (tz.) 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
tbrahim özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Erşümer 
ilker Genlik (tz.) 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Ünal Akkaya (tz.) 
Rıza Ihman 
Cemal Şahin (tz.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (tz.) 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan (tz.) 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz (B.) 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 

Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (tz.) 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney ' 
Muhittin Karaman 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
M. Kemal Duduoğlu (tz.) 
Turhan Hırfanoğlu 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Bozer (tz.) 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar (tz.) 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Abdülbaki Albayrak 
tsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş " 
Mehmet Necat Eldem (tz.) 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh llter (İz.) 
Altan Kavak 
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Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
tsmail Hakkı önal 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
Veli Aksoy (tz.) 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
t. Kaya Erdem (Başkan) 
Erol Güngör 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar TUrkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin (tz.) 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
Mahmut Almak (tz.) 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M, irfan Başyacıoğlu 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar (tz.) 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger (tz.) 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt (tz.) 
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A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal (tz.) 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (t. A.) 
H, Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Yusuf Bozkurt özal (tz.) 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Orat 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Mehmet Yenişehirlioğlu (tz.) 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Ahmet Türk (tz.) 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu (tz.) 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz (tz.) 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
tlyas Aktaş (tz.) 
Cemal Alişan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker (tz.) 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 
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TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Güreler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t. A.) 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 



T.B.M.M. B : 115 9 . 5 . 1991 O : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu 

ADANA 

Üye Sayın 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
M. Halit Dağlı 
AFYON 
Mustafa Kızıloglu 
Hamdı özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
İsmet özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğullan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul CoşkunoJIu 
Rifat Diker 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
\aşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

(Kabul Edenler) 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BİNGÖL 
Mehmet Ati Doğuşlu 
BİTLİS 
Kftmran İnan 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan Çakıroğulları 
DİYARBAKIR 
Abdülkadır Aksu 
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EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
öner Miski 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
tmren Aykut 
Halil Orhan Ergüder 
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Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Hüsnü Okçuoğlu 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sangül 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Türkân Akyol 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal tnönü 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Abdul halim Araş 
Bülent Atasayan 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BURSA 
Cavit Çağlar 
İSTANBUL 
İsmail Safa Giray 

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 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğiu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 

(Çekimserler) 

(Geçersiz Oylar) 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
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Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
SİİRT 
Kemal Birlik 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TOKAT 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedifhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
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ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu (tz.) 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Nihat Türker (tz.) 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
\hşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tabir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay (tz.) 
Mehmet Sezai Pekuslu (tz.) 
Arif Sağ 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 

(Oya Katılmayanlar) 

Abdullah Cengiz Dağyar 
tbrahim Demir 
ARTVİN 
Aynanı Arifağaoğlu (tz.) 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar (tz.) 
Hilmi Ziya Postacı (tz.) 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret BÖIükoğlu ' 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
t. önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün (tz.) 
BİNGÖL 
tlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tanmcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu (tz.) 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
tbrahim özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
tlker Genlik (tz.) 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

ÇORUM 
Ünal Akkaya (tz.) 
Rıza Ihman 
Cemal Şahin (tz.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (tz.) 
tsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener tşleten -
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
M. Cevdet Sdvi 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (tz.) 
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GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 

" Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HAKKÂRİ 
Naim Geylanj 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu (tz.) 
Turhan Hırfanoğlu 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Bozer (tz.) 
Btem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar (tz.; 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Aky 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
ismail Cem 
Yüksel Çehgd 
Orhan Demir taş 
Mehmet Necat Eldem (tz.) 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp . 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Talat tçöz 

Ömer Ferruh tlter (tz.) 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kötü (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
tsmail Hakkı önal 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timi» 
Ali Topuz 
Adnan YUdız 
İZMİR , 

Veli Aksoy (tz.) 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
t. Kaya Erdem (Başkan) 
Erol Güngör 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin (tz.) 
Ali Tbpcuoğlu 
KARS 
Mahmut Alınak (tz.) 
Vedat Altun 
Sabrı Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. trfan Başyazıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar (tz.) 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger (tz.) 
Gökhan Manı 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaraabası 
Alaettin Kurt (tz.) 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal (tz.) 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (t. A.) 
H. Cavit Brdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Yutuf Bozkurt özal (tz.) 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Mehmet Yenişehirlioğlu (tz.) 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çdebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk (tz.) 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu (tz.) 
Musa Gökbel 
Latif Sakı a 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

ttrek 
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NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz (tz.) 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
\alçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Ozkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Üyas Aktaş (tz.) 
Cemal Alisan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker (İz.) 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşta Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut -
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Mehmet Mükerrem Taşçu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kazım özev (t. A.) 

(Aftk Üyelikler) 

ÇORUM :1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 
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Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Selahattin Mumcuoglu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 



T.B.M.M. B : 115 9 . 5 . 1991 O : 1 

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına Verilen 

Oyların Sonucu 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 

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

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
M. Halit Dağlı 
AFYON 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet ûzarslan 
Kâzım Utusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 

-

Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ömer Çiftçi 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Cengiz Tüncer 
AYDIN 

(Kabul Edenler) 
Cengiz Altınkaya 
Nabi Sabuncu 
BİNGÖL 
tlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Cavit Çağlar 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan Çakıroğulları 
DİYARBAKIR 
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208 
195 
— 
— 
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231 
11 

Abdülkadir Aksu 
Ferit Bora 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasaa Celâl Güzel 
Hasan lanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Er tekin Durutürk 
İbrahim GUrdal 
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ÎÇEL 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancatt Akyürek 
İmren Aykut 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
VeliAksoy 
Türkan Akyol 
Işın Çelebi 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazit 
Atilla tmamoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Nurhan Tekine! 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet \azar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Ömer Türkçakal 
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 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
AbdUlvahap DizdaroğTu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Latif Sakıcı 
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Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ > 
Alaattin Fırat 
Erkan KemaloğTu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Mahmut öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
\alçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
tlyas Âktaş 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Kemal Birlik 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
TOKAT 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

file:///azar
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TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroglu 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Ahmet Edip Uğur 
HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Ali Uyar 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 

ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu (tz.) 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Nihat Türker (tz.) 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 

thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 

(Geçersiz Oylar) 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

İZMİR 
Burhan Cahit Gündüz 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

(Oya Katılmayanlar) 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
TevfikErtürk 
Hazım Kutay (tz.) 
Mehmet Sezai Pekuslu (tz. 
Arif Sağ 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır . 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
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ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Veysel Atasoy 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar (tz.) 
Hilmi Ziya Postacı (İz.) 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret BöTükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
t. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün (tz.) 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
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BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu (İz. 
BURDUR 
Fethi Çdikbaş 
İbrahim özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik (İz.) 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Ünal Akkaya (tz.) 
Rıza Ilıman 
DENİZLİ 
Muzaffer A n a 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Tbgay Gemalmaz (B.) 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz (İz.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
öner Miski (İz.) 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer (tz.) 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Daştürk 
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İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem (tz.) 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter (tz.) 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuöğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi Sönmez 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tannyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
t. Kaya Erdem (Başkan) 
Erol Güngör 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Mahmut Alınak (tz.) 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacak 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar (tz.) 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger (tz.) 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
KÜTAHYA 
MusUfa Uğur Ener (t. A.) 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Yusuf Bozkurt ûzal (tz.) 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu (tz.) 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk (tz.) 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu (tz.) 
Musa Gökbel 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ersin laranoğlu 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker (tz.) 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yasar Ibpçu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 
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Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t. A.) 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
tbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

115 İNCİ BİRLEŞİM 

9S5.1991 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 
561) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 
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2. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

3. •— Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 4. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

5. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazıın Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçtiai 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

6. — İzmir Milletvekili Iştlay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5,1990) 

7. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi v& İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

8. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek' 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 ncî 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

9. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

10. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin . 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 11. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 12. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili 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. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4. a 990) 

14. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 15. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının .2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 16. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

17. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
lerinJen Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı r 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 



20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırım ası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S, Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi Î 
29.5.1990) 

26. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — îçel Milletvekili Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 

' 29.5.1990) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, îzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 
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30. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

31. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılmasi ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Tekltfi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

32. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişlerj Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın linçi Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

34. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

35. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi •8.11.1990) 

X 36. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

37. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkıada Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

38. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

39. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 
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40. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 

s Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

41. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı h30 
îlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

42. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522') (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

43. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

44. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/791.) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi ; 
5.3.1991) 

45. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

46. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

47. — izmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

48. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Saytsı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 
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49. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyönları raporları (1/648) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 50. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan vs Bütçe komisyonları raporları (2/338) .(S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 51. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa^ 
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

X 52. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının -Korunması Hakkın-' 
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Örmaû ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

53. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; 11 Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen; Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçişleri Kiomisiyonu Ra-
poru (2/247) (S, Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

55. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

56. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ı(2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı: 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 561) 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Sanayi ve 

Teknoloji ve Ticaret Komisyonları Raporları (1/767) 

T.C. 
Başbakanlık 13.12.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K On. Md. 07/101-56/06598 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
5.12.1990 tarihinde kararlaştırılan "Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

4.8.1964 tarihinde yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu yakla
şık yirmibeş yıllık uygulanma süreci içerisinde bir değişiklik geçirmesine ve değişiklik sonunda 
yeni müesseseler ihdas edilmesine rağmen ülkenin ekonomik ve sosyal yapısındaki hızlı değiş
melere ayak uyduramaz, bünyenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş ve bazı maddeler 
güncelliklerini yitirmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 135 inci maddesinde öngörülen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşla
rından olan esnaf ve sanatkârlar kuruluşlarının, Anayasanın 33 üncü maddesinde düzenlenen 
özel hukuk tüzel kişileri olan derneklerle, aynı adı taşımasının yarattığı sakıncalar yanında meslek 
kuruluşlarının, meslek mensuplarının çalışmalarında, mal ve hizmet üretimlerinin denetimin
de, meslekî eğitimde, birbirleriyle ve tüketicilerle olan ilişkilerin düzenlenmesinde yetersiz ve 
etkisiz kalmaları Kanunda bazı değişiklikler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Tasarı bu tür ihtiyaçları giderecek düzenlemeler içermekte, ayrıca meslek kuruluşlarının 
ve üst kuruluşlarının teşkilatlanmalarını yeniden düzenlemekte, Kanunun genel yapısını ve li
beral özelliklerini bozmadan bazı maddelerini günün koşullarına uygun hale getirmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Esnaf ve Sanatkârlar meslek kuruluşlarının, sayılarının hızlı bir şekilde art
masını önlemek ve gelirleri giderlerini karşılamaya yetecek nitelikte kuruluşlar meydana getir
mek için kurucu üye sayısı 50'den 100'e çıkarılmaktadır. 

Madde 2. — Genel kurulların iki yılda bir yapılması dernekleri maddî bakımından sıkın
tıya sokmaktadır. Ayrıca, yönetimleri iki yıllık sürede programlarında öngördükleri faaliyetle
ri gerçekleştirmeleri de zaman bakımından yeterli olmamaktadır. Bu nedenlerle genel kurulla
rın üç yılda bir yapılması esası getirilmektedir. 

Madde 3. — Bakanlık temsilcilerinin görev ve yetkileri ile alacakları ücretler ve diğer hu
susları ihtiva edecek şekilde çıkarılacak bir yönetmelikle, uygulamada birlik sağlanacaktır. 

Madde 4. — Yönetim Kurulunun üç yıl için seçilmesi esası getirilmekte, dernek işlerinin 
daha sağlıklı yürütülmesi için yönetim kurulu Üye sayısı artırılmaktadır. 

Başkanvekili tabiri, başkan yardımcısı olarak değiştirilmekte ve sayıları ikiye çıkarılmak
tadır. 

Dernek il birliği tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurulun genel kurul üyeleri arasın
dan seçilmesi şartı öngörülmek suretiyle, bu göreve dernek ile ilgisi olmayan kişilerin getiril
mesi önlenmekte, yönetim kuruluna seçilme şartlarıyla ilgili müeyyideler ve düzenlemeler hükme 
bağlanmaktadır. 

Dernek yönetim kuruluna seçilme şartlan yeniden düzenlenmekte, şartları taşımadıkları 
veya sonradan kaybettikleri belirlenenlerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği esası be
nimsenmektedir. 

Madde 5. — Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldan üç, yıla çıkarılmaktadır. 
Madde 6. — Dernek üyelerine birlik disiplin kurulunca verilecek cezalara açıklık getiril

mektedir. 
Günün ekonomik şartlarına uygun olarak, para cezalarının tespitinde, sanayi keşimi için 

uygulanan asgarî ücret baz kabul edilmektedir. 
Madde 7. — Derneklerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar, gözönüne alınarak, kayıt 

ücreti ve yıllık aidatlar, sanayi kesimi için uygulanmakta olan brüt asgarî ücret, esas alınmak 
suretiyle yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 8. — Derneklerin feshinde kuruluşta aranan sayı şartının yarıdan bir noksanı aran
mak suretiyle, bir iki üyenin çeşitli sebeplerle dernekten ayrılmaları nedeniyle kamu kurumu 
niteliğindeki meslekî kuruluşun münfesih duruma düşmesi önlenmeye çalışılmaktadır. 

Madde 9. — Genel Kurulun, iki yılda bir toplanma şartı, üç yıla çıkarılarak organlar ara
sında paralellik sağlanmaktadır. 

Madde 10. — Birlik yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, iki yıldan üç yıla çıkarılmak
ta ve üye sayısı birliğe bağlı derneklerin üye adedi dikkate alınarak yeniden belirlenmektedir. 

Madde 11. — Birlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için bir genel sekreter yar
dımcılığı ihdas edilmektedir. 

Madde 12. — Birlik denetim kurulunun görev süresi, iki yıldan üç yıla çıkarılmak suretiy
le diğer organlarla benzerlik sağlanmıştır. 

Madde 13. — Birlik disiplin kurulunun görev süresi, iki yıldan üç yıla çıkarılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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Madde 14. — Federasyon Genel Kurulunun, iki yıl yerine üç yılda bir yapılması esası geti
rilmektedir. 

Madde 15. — Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi, iki yıldan üç yıla çıkarılmak
tadır. 

Madde 16. — Federasyonda genel sekretere yardımcı olmak üzere, bir genel sekreter yar
dımcılığı ihdas edilmektedir. 

Madde 17. — Federasyon denetim kurulunun görev süresi de iki yıldan üç yıla çıkarıl
maktadır. 

Madde 18. — Konfederasyonda genel sekretere yardımcı olmak üzere iki genel sekreter 
yardımcılığı ihdas edilmektedir. 

Madde 19. — Ülkemizde serbest piyasa ekonomisi uygulandığından, fiyat tarifelerinin mes
lekî teşekkttllerce tespit edilmesi esas alınmakta, bu tarifelere karşı belediyelerin ve/veya o ye
rin en büyük mülkî amirinin itiraz edebilmesi öngörülmektedir. Bu itirazlar, o yerin mülkî ami
rinin görevlendireceği Sanayi ve Ticaret Müdürünün başkanlığında ticaret ve sanayi odasından 
bir temsilci ile esnaf dernekleri başkanından teşekkül edecek bir komisyon tarafından karara 
bağlanacaktır. Sanayi ve Ticaret Müdürünün bulunmadığı ilçelerde, bağlı bulunulan ilin Sa
nayi ve Ticaret Müdürünün komisyona başkanlık edeceği tabiidir. Maddede bu komisyonun 
kararlarına karşı itiraz usulü de düzenlenmektedir. 

Madde 20. — Getirilen bu ek maddelerle, fiyat tarifelerinin meslekî teşekküllerce tespit 
edilmesi karşısında Belediye Kanununun fiyat tespitine ilişkin hükümlerinin bu Kanuna tabi 
olanlara uygulanmayacağı hükme bağlanmakta ve ayırca 507 sayılı Kanunda geçen "küçük 
sanatkâr" ve "başkanlar meclisi" deyimleri "sanatkâr" ve "başkanlar kurulu" olarak değiş
tirilmektedir. 

Madde 21. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 22. —- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 15.3.1991 

Esas No.: 1/767 -
Karar No,: 14 ! 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza Başkanlığınızca gönderilen "Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı" ilgili Bakanlık ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu temsilcilerinin de 
katılması ile Komisyonumuzun 13.3,1991 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde verilen bilgilere göre 307 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun geçen zaman içerisinde ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişmeler nedeni 
ile bazı maddeleri güncelliklerini yitirmiş ve bünyenin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş
tir. Dernekler ve üst kuruluşlarının, meslek mensuplarının çalışmalarında, mal ve hizmet üre
timlerinin denetiminde, meslekî eğitimde birbirleriyle ve tüketicilerle olan ilişkilerin düzenlen
mesi ile ilgili bazı değişiklikler yapılmaktadır. Ayrıca meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşları
nın teşkilatlanmalarını günümüzün koşullarına göre yeniden düzenlenmektedir. Tasarının tü
mü üzerinde yapılan bu açıklamalardan sonra Tasarı, Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

1 'inci madde de kurucu üye sayısı 50'den 100'e çıkarılmaktadır. Kabul edilen bir önerge 
ile bu sayı 200'e çıkarılarak derneklerin güçlü bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. 

2 nci madde ile Genel Kurulların 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılması esası Komisyonumuzca 
da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

3 üncü madde de Genel Kurul toplantılarının mevzuata uygun ve tarafsız yapılmasını ve 
Bakanlık temsilcilerinin yetki ve görevlerini belirleyen bir yönetmelik çıkarılması öngörülmek
tedir. Bu hususlar Komisyonumuzca da benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

4 üncü madde ile Yönetim Kurulunun seçim süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmakta, üye sayısı 
artırılmakta, Başkan Yardımcısı ikiye çıkarılmakta, yönetim kuruluna seçilme şartları yeniden 
düzenlenmektedir. Madde üzerinde kabul edilen bir önerge ile derneklerin çalışma sahalarının 
her geçen gün büyümesi ve yeni sorumluluklar ve görevler üstlenmeleri dikkate alınarak bir 
yerine iki başkan vekili seçebilmelerine imkân tanınmıştır. 

Yine aynı maddenin (c) bendi redaksiyona tabi tutularak yeniden yazılmış ve madde Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

5 inci madde de, Yönetim Kurulunun görev süresinin üç yıla çıkarılmasına paralel olarak, 
Denetim Kurulunun görev süresinin üç yıla çıkarılmasına ilişkin değişiklik aynen kabul edil
miştir. 

6 ncı madde ile Dernek üyelerine, derneğin üst kuruluşu olan Birlik Disiplin Kurulunca 
verilen para cezalarının tespitinde asgarî ücret baz alınmıştır. 

Ayrıca aynı madde de yer alan "öngörülen" kelimesi "Sayılan" şeklinde değiştirilerek 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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7 nci maddede kabul edilen bir önerge ile, Derneklerin kayıt ücreti, yıllık aidat ve hizmet 
karşılığında tahsil edecekleri ücretlerin günün ekonomik şartlarına uyumu sağlanmış, Komis
yonumuzca da madde bu değişiklik ile kabul edilmiştir. 

8 inci madde de derneklerin feshi için aranan sayı şartı kurum üye sayısında yapılan deği
şikliğe paralel olarak değiştirilmiş ve Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

9 uncu madde ile Derneklerin üst kuruluşu olan Birlik Genel Kurullarının toplanma süre
si, Dernek Genel Kurullarının toplanma sürelerinde yapılan değişikliğe paralel olarak üç yıla 
çıkarılmış ve madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

10 uncu madde de, Derneklerin üst kumlusu olan Birlik Yönetim Kurulu görev süresi, 
genel kurulların toplanma süresine paralel olarak üç yıla çıkarılmış, bağb demek sayısına oranlı 
olarak Birlik Yönetim Kurulu üyesi artırılmış, Komisyonumuzda kabul edilen bir önerge ile 
bağlı demek sayısı 100'ü aşkın olan birliklerin, görevlerinin yoğunluğu dikkate alınarak Uç başkan 
vekili seçebilmeleri imkânı tanınmış ve madde, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

11 inci madde ile Birliklerde görev yapan ve Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte kumlusu 
ilzama yetkili olan genel sekreterlere bağlı genel sekreter yardımcılığı ihdas edilmiş ve madde 
aynen kabul edilmiştir. 

12 nci madde de Birlik Denetim Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süre
sinde yapılan değişikliğe paralel olarak üç yıla çıkarılmış ve madde Komisyonumuzca aynen . 
kabul edilmiştir. 

13 üncü madde ile Birlik Disiplin Kurulunun görev süresi Yönetim ve Denetim Kumlunun 
görev sürelerinde yapılan değişikliğe paralel olarak üç yıla çıkarılmış ve madde Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

14 üncü madde ile Derneklerin diğer üst kumlusu olan Federasyon Genel Kurullarının top
lanma süresi, Dernek ve Birlik Genel Kurullarının toplanma sürelerine paralel olarak üç yıla 
çıkarılmış ve madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

15 inci madde ile Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi Genel Kurulun toplanma 
süresinden yapılan değişikliğe paralel olarak üç yıla çıkarılmış, ayrıca kabul edilen bir önerge 
ile, Federasyonların ülke genelinde görev yapmaları dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayı
sı dokuzdan onbire çıkarılmış ve madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

16 nci madde de, Federasyonlarda genel sekretere bağlı olarak görev yapacak genel sekre
ter yardımcısı ihdas edilmiş ve madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

17 nci madde de, Federasyon Denetim Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev 
süresinde yapılan değişikliğe paralel olarak üç yıla çıkarılmıştır. 

18 inci madde de, Derneklerin, Birliklerin ve Federasyonların üst kuruluşu olan Konfede
rasyon Genel Sekreterine bağlı iki genel sekreter yardımcısının görev yapması hükme bağlan
maktadır. Madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

19 uncu madde de, kabul edilen bir önerge ile bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üre
tilen mal ve hizmetlerin ücret tarifelerinin tespitinde, derneklerin üst kuruluşu olan birliklere 
bağlı derneklerin başkanlanndan oluşan Başkanlar Meclisi yetkili kılınmış böylece bir oto-kontrol 
mekanizması oluşturulmuş ve bu organca tespit edilen ücret tarifelerinin Belediye ve Mülki 
Amirler tarafından uygun bulunması halinde izlenecek itiraz yolu gösterilmiştir. Ayrıca ücret 
tarifelerinin düzenleniş usul ve esaslarının yönetmelikte belirlenmesi uygun görülmüş ve mad
de bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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20 nci madde ile Tasarıya iki ek madde eklenmesi öngörülmüş Komisyonda kabul edilen 
önergelerle ek madde 9'da bazı kanunlarda yer've ücret tarifelerinin tamm ve tasdik şekline 
ilişkin hükümlerin yukarıdaki değişikliğe paralel olarak S07 sayılı Kanuna tabi olanlara uygu
lanmaması öngörülmüş ve madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ek madde 10 ile Kanunda yer alan bazı deyimler uygun şekilde değiştirilmektedir, kabul 
edilen bir önerge ile dernek kelimesi Anayasal anlamına ve 1989 yılı icra planının 646 ncı mad
desindeki tedbir hükmüne uygun olarak "Oda" şeklinde değiştirilmiş ayrıca kanundaki dil bir
liğini sağlamak üzere Adiyen kelimesi Olağan şeklinde değiştirilmiş, madde Komisyonumuzcaj 

kabul edilmiştir. 

21 ve 22 nci maddeler yürütme ve yürürlükle ilgili olup, maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa Bakılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı Ozsoy 

Afyon 

Üye 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
Muhalifim 

Üye 
Rauf Ertekin 

Kütahya 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Sözcü 
ibrahim Oztürk 

Adana 

Üye 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Gerekçe ilişiktedir 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 
Muhalefet şerhim ektedir 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
Mahmut Orhan 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddelerin eklenmesi hakkındaki kanun tasarısında; Bu Kanuna tabi esnaf ve 
sanatkârlara üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifelerinin hazırlanmasında belediyelerin dev
re dışı bırakılması ve bu fiyatlara itiraz ve itirazları karara bağlayacak komisyonun oluştu
rulmasında mülkî idare amirlerinin yetkili kılınması ve belediyelerin bu konuda yetkisiz bıra
kılması demokratik kurallara ters düştüğünden dolayı bu Kanuna olumsuz oy kullanıyoruz. 

13.3.1991 

Ali Uyar Holü Çulhaoğlu Mustafa Kul 
Hatay İzmir. Erzincan 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 30.4.1991 

Esas No.: 1/767 
Karar No.: 8 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANILĞINA 

"Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı "Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Oüyenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon
federasyonu temsilcilerinin katıldığı; Komisyonumuzun 4.4.1991 tarihli 11 inci Birleşiminde in
celenip görüşüldü. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tasarının genel gerekçesi 
uygun görüşülmüş, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metni esas alınarak tasarının maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmiş ve maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler aşağıdaki şekil
de açıklanmıştır. 

1. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2. ilçelere oranla kuruluşları daha kolay olan belediyelerin en küçük yerleşim birimle

rinde dahi kurulabilmesi ve sınırlarının sık sık değiştirilmesi nedeniyle derneklerin çalışma böl
gelerinin de değişmesi özellikle büyük şehirlerde derneklere üye kayıt zorunluluğu bakımın
dan karışıklıklara yol açmaktadır. Bu sakıncayı bertaraf etmek için, 507 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesini de değiştiren yeni bir madde Kanun tasarısına 2 nci madde olarak ilave edilmiş
tir. 

3. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 2 nci maddesi 3 üncü rriadde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

4. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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5. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 4 üncü maddesinin 4 üncü bendi "Baş-
kanvekili ibaresi" "Başkan Vekillerinden Biri" ayrıca aynı maddenin son fıkrasındaki "bu 
şartları" ibaresi "bu şartlardan en az birini" olarak değiştirilmiş ve madde bu değişikliklerle 
5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

6. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metnine 5 inci maddeden sonra gelmek üzere 6 ncı 
madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile 507 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinde yer alan derneklerin kuruluş amaçlarına uygun şekilde faaliyetlerini yürütebilmeleri, meslek 
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, 
meslek disiplin ve ahlakını korumak amacıyla, esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmet
lerin kalitelerini, sağlık koşullarına ve standartlara uyulup uyulmadığını, bu mal ve hizmetler 
için bağlı oldukları Birlik Başkanlar Meclisince onandıktan sonra yürürlüğe giren ücret tarife
lerine uyulup uyulmadığını kontrol yetkisi derneklere verilmiş ve böylece teşkilat içinde bir oto-
kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Ayrıca derneklere doğrudan tüketicinin korunmasına 
yönelik gerekli tedbirleri almak yetkisi verilerek bu bilincin yerleşmesi hedefenmiştir. 

7. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13 ve 14 üncü mad
deleri, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

8. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 15 inci maddesindeki Federasyon yönetim 
kurulu üye sayısı 15'e çıkarılmış ve madde bu değişiklikle 17 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

9. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 16 ve 17 nci maddeleri 18 ve 19 uncu mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

10. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metnine 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere 20 
nci madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile günün ekonomik ve sosyal şart
ları gelişen Uluslararası ilişkiler ve meslek kuruluşlarının temsil ettikleri meslek mensuplarının 
meslekî sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliklere sahip olmalarının gerektiği dikkate 
alınarak Konfederasyonun tanımı yeniden yapılmıştır. Avrupa Tbpluluğu üyesi ülkelerin mes
lek kuruluşlarının yapısal özellikleri de bu tanımda gözönüne alınmış ve Konfederasyon çatısı 
altında bulunan küçük işletmelere yönelik her türlü hizmeti gerçekleştirecek araçlarla donatıl
ması sağlanmıştır. 

11. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metnine 20 nci maddeden sonra gelmek üzere 21 
inci madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunda kabul edilen tasarıyla; Konfederasyonun alt kuruluşları olan Dernek, Birlik ve Federas
yonların Genel kurullarının toplanma süresi iki yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. 

Bu hükme paralel olarak bütün bu kuruluşların üst kuruluşu olan Konfederasyonun Ge
nel Kurulunun toplanma süresi de bir yıl artırılarak 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. 

12. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 21 inci maddeden sonra gelmek üzere 22 
nci madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile; 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda kabul edilen tasarıyla, Dernek, Birlik ve Federas
yonların Yönetim Kurulu üyelerinin sayılarındaki artışa paralel olarak ve idarî bakımdan 6 
ilçenin il statüsüne kavuşturulmasının sonucunda bu illerde kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Der
nekleri Birliklerinin ve yeni kurulun bir Federasyonunda bağlanması neticesinde, bağlı kuru
luş sayısının da artması dikkate alınarak Konfederasyon Yönetim Kurulunun üye sayısı 21 kişi
ye çıkarılmıştır. 
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13. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 22 nci maddeden sonra gelmek üzere 23 
üncü madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile; Sağlık ve Sosyal İşler'Komis
yonunca kabul edilen tasarıyla üye sayısı 100'den fazla olan birliklerde üç başkanvekili seçile
bileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden, paralel bir artışla ve ayrıca Konfederasyona 
bağlı kuruluşların sayılarının artması, Konfederasyonun faaliyet alanının gün geçtikçe genişle
mesi sebebiyle hizmetlerin aksamadan ve gerektiği gibi ifasım teminen Konfederasyon Başkan
vekili sayısı 3'e çıkarılmıştır. 

Ayrıca S07 sayılı Kanun'un 100'üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki "başkan" ibaresi, 
Konfederasyonun kendisine bağlı kuruluşların en üst kuruluşu olması, bu kuruluşların vesayet 
makamını teşkil etmesi ve 507 sayılı Kanuna tüm esnaf ve sanatkârları aynı çatı altında toplan
masına istinaden bu vasfı açıkça ortaya koyabilmek için "Genel Başkan" ibaresi şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Ayrıca Konfederasyon bünyesinde mevzuat, statü ve Yönetim Kurulu Kararlan çerçeve
sinde, sürdürülecek faaliyetler bakımından alınacak kararların daha sağlam ve katılımcı bir 
dayanağa kavuşturulmasının ve organizasyon bütünlüğünün tam olarak sağlanabilmesi ama
cıyla Genel Başkan, Genel Başkanvekilleri ve Genel Sekreterden oluşan bir "Yürütme Kurulu" 
ihdas edilmiştir. 

14. Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu metninin İS inci maddesi 24 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

15. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere 
25 inci madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile; Konfederasyonun diğer 
organlarının görev sürelerindeki artışa paralel olarak Denetim Kurulunun görev süresi de 3 yıl
dan 4 yıla çıkanlmıştır. Ayrıca denetim kurulu üye sayısı organlardaki üye sayısı artışlanna 
ve iş yoğunluğundaki artışa paralel olarak 5'e çıkarılmıştır. 

16. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 25 inci maddeden sonra gelmek üzere 26 
ncı madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile; Konfederasyona yasayla veril
miş olan çok geniş kapsam ve çeşitlilikteki faaliyetlerin yerine getirilebilmesini teminen Konfe
derasyonun mevcut gelir kaynaklanna ilave yeni gelir imkânları yaratılmıştır. 

17. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere 27 
nci madde olarak yem bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile; 507 sayılı Kanuna tabi kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında kullanılacak, her türlü, defter, makbuz ve belgeler 
ile dernek üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle Resmî Kurum ve Kuruluşlara verecekleri 
belgelerin basımında Konfederasyonun yetkili olduğunu belirleyen bu düzenleme ile Konfede
rasyon ve bağlı kuruluşlarında kullanılan evrak ve belgelerle belli bir düzen ve birlikteliğin sağ
lanması hedeflenmiştir. < 

Bu beyanname, defter ve belgeleri yetkisiz olarak basan ve dağıtanların bu fiillerinden do
layı genel hükümler çerçevesinde sorumlu olacaklarına ilişkin düzenleme ile bu şekildeki suiis
timaller sonucu elde edilecek haksız kazancın önüne geçilmesi düşünülmüştür. " 

Ayrıca Konfederasyon ve bağlı kuruluşlarında uygulamaya esas alınacak muamelat, per
sonel ve muhasebe yönetmeliklerinin, Konfederasyonca Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 1 yıl içinde çıkarılacağı açıkça hükme bağlanarak uygulamada belli bir düzen ve 
birlikteliğin sağlanması hususu ve buna ilişkin düzenlemede muhtemel bir gecikmenin gideril
mesi hedeflenmiştir. 
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18. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 19 uncu maddesi 28 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

19. Sağlık ve, Sosyal tşler Komisyonu metnine 28 inci maddeden sonra gelmek üzere 29 
uncu madde, olarak yeni bir madde ilave edilerek, her türlü kurum ve kuruluşun iktisadî haya
tın içine girdiği günümüzde malî olanakları kanunla kendilerine verilmiş olan görevlerin yeri
ne getirilmesinde çok yetersiz kalan, Dernek, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Yönetim 
Kurullarına, mensuplarının ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, mes
lekî ve teknik eğitim olanaklarından azamî şekilde yararlanmalarım mümkün kılmak amacıy
la gelir elde etmelerini kolaylaştırıcı teşebbüslerde bulunarak şirket, fon, vakıf, vb... kuruluş
lar kurmak yetkisi bu yeni düzenleme ile verilmiştir. 

20. Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metnine 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere 
30 uncu madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş bu madde ile; dernek, birlik, federasyon 
ve Konfederasyon Yönetim Kurullarının zaten var olan adlî ve idarî yargı organları önünde 
temsil yetkisi açıkça düzenlenerek uygulama bakımından çelişkiye düşülmesi önlenmek isten
miştir. 

Ayrıca bu temsil yetkisinin sınırları, mensuplarının ve meslek ve hizmetin genel menfaat
lerini ilgilendiren konular olarak belirlenmiş özel menfaatleri ilgilendiren hususlar için bu yet
kinin kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

21. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 30 uncu maddeden sonra gelmek üzere 
31 inci madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş bu madde ile; 507 sayılı Kanunun 12 madde
sinin (j) bendinde yer alan ...dernek yönetim kurulunun, dernek üyelerinden alınacak kayıt 
ücretleri ile yıllık aidata ait tarife ile dernekçe yapılacak hizmetler ve düzenlenecek veya onay
lanacak belgeler karşılığında alınacak ücretlere ait tarifeleri düzenlemek ve Genel Kurula ver
mek yetkisinin kullanılması; bu tespitin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen ta
sarının 7 nci maddesi ile kanunda belirtilen azamî ve asgarî-hadler içinde kalınmak şartı ile 
Konfederasyonca çıkarılacak ve Bakanlıkça onaylanacak bir yönetmelikte illere ve meslek grup
larının özelliklerine göre belirlenecek tarife grup ve esaslara göre yapılacak olması nedeniyle, 
mümkün olamayacağından, 507 sayılı Kanunun 12 nci maddesi (j) bendi yürürlükten kaldırıl
mıştır. Keza "Dernek, birlik, federasyon ve Konfederasyonu temsil etmek üzere uluslararası 
fuar, toplantı, konferans ve kongrelere katılma, Konfederasyonun teklifi üzerine, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının iznine tabidir." şeklindeki bu madde hükmü uygulanması bakımından so
runlara yol açabilmekte idi. 

Şöyleki; izin müracaatları genellikle yazılı şekilde ve posta aracılığı ile gerçekleştiğinden, 
postadaki gecikmeler dolayısı ile son anda haberdar olunan bir yurtdışı organizasyonuna katı
lım, Bakanlıkça yapılan başvuruya izin verilmiş olmasına rağmen, gecikmelerden ötürü müm
kün olmamakta veya uygulamada zaman zaman karşılaşıldığı gibi katılım gerçekleştikten son
ra izin belgesinin ele geçmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilmekte idi. 

Yurt dışı münasebetlerin çok geliştiği günümüzde bu çeşit ve formaliteden uzağa gideme
yen bir uygulamanın yasa metninden çıkarılması uygun görülmüş ve bu nedenle aynı kanunun 
ek 3 üncü maddesi yürürlükten çıkarılmıştır. 

/ 
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li. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine 31 inci maddeden sonra gelmek üzere 32 

inci madde olarak yeni bir madde ilave edilmiş ve bu madde ile; kayıt ücreti ve yıllık aidatın 
sanayi kesiminde uygulanan asgarî ücretin brüt tutarına bağlanmasıyla gelirlerde meydana ge
lecek artışa paralel olarak % 3 olan katılma payları da % 5 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Ayrıca Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunca kabul edilen 507 sayılı 37 nci maddesindeki 
değişikliğe paralel olarak, kayıt ücretleri ve düzenlenecek belge ve yapılan hizmet karşılığında 
alınacak ücretler bakımından azamî ve asgarî miktarlar belirlenmiş ve yüksek oranların uygu
lamada esas alınmasının önlenmesi için birlik, federasyon, Konfederasyonun düzenleyecekleri 
belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında tahsil edecekleri ücretlerin konfederasyonca çıkarıla
cak yönetmelikte belirlenecek tarife grup ve esaslara göre tespit olunacağı hükme bağlanmış
tır. 

23. Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu metninin 20 nci maddesindeki Ek Madde 9'un S 
ve 6 nci satırında yer alan "3348 sayılı Kanunun karayolu taşımacılığında taban ve tavan fiyat
larının tespitine ilişkin 10 uncu maddesi (d) bendi hükmü" cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

Ayrıca bu madde kapsamına; 
a) Ek madde 11 eklenerek, Bu Kanuna göre kurulan Dernekler, birlikler, federasyonlar 

ve Konfederasyon kamu tüzelkişiliğine haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır 
ve bu nitelikleri, Anayasanın 135 inci maddesinde açıkça hükme bağlanmıştır. 

Bu niteliklerinden dolayı kamuya ait bazı yetkileri kullanabilmeleri nedeniyle diğer kamu 
kuruluşlarına tanındığı şekilde kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ede
cekleri gayrimenkuller ile gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutuldukları bu 
madde ile açıkça hükme bağlanmıştır. 

b) Ek Madde 12 eklenerek; Esnaf ve Sanatkârların içinde bulunduğu zor koşullar altında 
yaşama mücadelesi verdikleri günümüzde Teşkilatın Yönetici ve Temsilcilerinin de maddî men
faatlerden çok meslek adına görev yaptığı, meslekî kuruluşlar olarak mensubu bulundukları 
meslek dalının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla görev yaptıkları bir gerçektir. 

Teşkilat yöneticilerinin ve görevlilerin üyeleriyle parasal ilişkileri yoktur. Dolayısı ile hiz
metin yürütülmesinde herhangi bir rüşvet ya da yolsuzluğa meydan verecek bir ortam mevcut 
değildir. 

özellikle küçük yerleşim merkezlerinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkâr dernekleri çok 
sınırlı bütçelerle hizmet vermektedirler. Hal böyle iken 3628 sayılı Yasa ile getirilen yükümlü
lük büyük bir fedakârlıkla görev yapmakta olan Teşkilat Yöneticilerini tedirgin etmiş fahri olarak 
yapılan bu görevlerden soğutmuştur. 

Süresinde mal bildiriminde bulunmayanlara uygulanacak ceza-i müeyyidelerin fazlalığı esnaf 
ve sanatkâr yöneticilerini fahri olarak üstlendikleri bu Kamu görevinden ayrılmaya zorlamak
tadır. 

Yukarıda sayılan sakıncalar bertaraf edilmiştir. 

c) Ek Madde 13 eklenerek; Esnaf-sanatkâr kesiminde meslek eğitimi, Türkiye'deki mes
lek eğitimi sisteminin bir halkası, bütünün bir parçasıdır. Eğitimin tümünden devlet sorumlu
dur. Eğitim, devletin gözetiminde planlanır, yürütülür ve değerlendirilir. Meslek eğitimi ala
nında bu gözetim, 3308 sayılı Kanunla düzenlenmiş ve Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. 
Meslek eğitiminin pratik bölümünün işyerinde ve iş hayatının koşulları içinde verilmesi ilkesi 
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iş hayatının bütün taraflarını da meslek eğitiminde aktif şekilde olarak görmeyi ve aktif hale 
getirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, çalışma hayatını temsil eden çeşitli kesimlerin mes
lek eğitimine ilişkin uygulamalarının düzenlenmesi gereklidir. Ancak bütün bu düzenlemeler 
3308 sayılı Kanunun şemsiyesi altında olacak ve o kanunla bir bütün oluşturacaktır. 3308 sayı
lı Kanunun yürütücüsü olan Millî Eğitim Bakanlığı, bütün eğitim uygulamalarını devlet adına 
gözetecek ve esnaf-sanatkâr teşkilatı ile bu alanda sıkı bir işbirliğinin gerçekleşmesi sağlana
caktır. 

d) Ek Madde 14 eklenerek; esnaf-sanatkâr teşkilatının; üyesi olan ve çıraklık eğitimine 
katılan işyerlerinde yapılan pratik eğitimin, Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa olarak plan
lanmasından, yürütülmesinden, değerlendirilmesinden sorumlu olması ve kendisini, üye işyer
lerinin bu alandaki çalışmalarına yön verecek biçimde düzenlemesi sağlanmıştır. 

e) Ek Madde İS eklenerek; esnaf-sanatkâr teşkilatının her basamağında meslek eğitimi 
açısından yeniden bir teşkilatlanmaya gitmek zorunlu hale getirilmiştir. Kuruluşların kadro
laşmasında bu husus da rol oynayacaktır. Çünkü Derneklerin, Birliklerin Federasyonların ve 
Konfederasyonun ağırlık hizmet alanlarından biri de meslek eğitimi alanıdır. Ancak bu alan, 
kuruluş bünyelerinde bugüne kadar gerekli kadrolarla beslenememiştir. Bu kadroların oluş
ması sağlanmıştır. 

f) Ek Madde 16 eklenerek; pratik eğitimin yapılacağı işyerinin ehliyeti de meslek eğitimi
nin önemli bir sorunudur. Bu ehliyetin saptanmasmda ve sürekli olarak denetlenmesinde Esnaf-
Sanatkâr Derneklerine ve Birliklerine yetki ve sorumluluk verilmektedir. Millî Eğitim Bakanlı
ğı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleşecek bu denetleme faaliyetinin 
asıl amacı ise kuşkusuz üye işyerlerine danışmanlık ve rehberlik yapmaktır. Dernekler ve bir
likler, işyerleri ile hemen her alanda sıkı bir ilişki içinde olduklarından, bu alanda da işyerleri
ne en iyi rehberlik, danışmanlık ve denetmenlik yapabilecek konumdadırlar, bu görevleri ya
pabilecek hale gelmeleri ile Dernekler, Birlikler, çağımızın gerekleri doğrultusunda gerçek meslek 
kuruluşu görünümü kazanacaklar ve üyelerine daha çok ve daha iyi hizmet götüreceklerdir. 

g) Ek madde 17 eklenerek; esnaf-sanatkâr teşkilatının, meslek eğitimi alanında yeniden 
yapılanmasının ve bugüne kadar daha çok gönüllü bir hizmet olarak yürütülen eğitim çalış
malarının, ihtiyaçlar doğrultusunda, planlı ve yaygın biçimde yürütülmesinin ön şartı kuşku
suz finansmanıdır. Teşkilat bugüne kadar, çok kısıtlı parasal kaynakları nedeniyle, eğitim ala
nına büyük boyutlu yatırım yapmaktan ve bu alanda uzman kadrolarla donanmaktan yoksun 
lcalmıştır. Ancak, işyerine dayalı bir meslek eğitimi sisteminin verimi, işyerlerini temsil eden 
meslek kuruluşlarının bu alandaki çalışmalara ayıracakları parasal kaynakların büyüklüğü ile 
doğru orantılıdır. 

Bu madde, 3308 sayılı Kanunda belirlenen amaçlar doğrultusunda esnaf-sanatkâr teşkila
tına bu alanda düşen görev ve sorumlulukları düzenlemektedir. Bu görevlerin başında, yetersiz 
küçük işletmeler adına teşkilat kuruluşları eliyle yapılacak "İşletmeler Üstü Eğitim" faaliyet
lerine ilişkin görevler yer alacaktır. 

Yukarıda sayılan nedenlerle Ek Madde 17 eklenmiştir. 

h) Ek madde 18 eklenerek bu kanun ile kurulan "Esnaf-Sanatkârların Meslek Eğitimini 
Geliştirme ve Destekleme Fonu" çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu fon, teşkilatın 
her kademesine eğitim alanında parasal destek sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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kurulan Fonun düzenli kaynaklarla beslenmesi gerekir. Madde bu kaynakları sıralamak
tadır. Bu kaynaklar arasında, 3308 sayılı Kanun ile kurulmuş fondan, eğitim yapan işletmelere 
geri ödenmesi hükme bağlanmış olan teşvik primleri, tek tek işyerlerince geri istenmemişse, 
geri istenmeyen bu teşvik primi de yıl sonlarında topluca bu fona ödenecektir. Böylece, esnaf-
sanatkâr işletmelerinden, eğitim amacıyla kesilen payların yarısı tekrar esnaf-sanatkânn eğiti
mi için yapılacak çalışmaların finansmanı için geri alınacaktır. 

Ayrıca bu madde fon kaynaklarının hangi amaçla kullanılacağım belirlemektedir. Bu amaç 
çok dar tutulmuş ve böylece kaynakların israf edilmeksizin sadece esnaf-sanatkâr kesiminde 
yapılacak meslekî eğitime aktarılması sağlanmıştır. 

ı) Ek madde 19 eklenerek uygulamaya açıklık getirilmiştir. 
i) Ek madde 20 eklenerek 3308 sayılı Kanun kapsamına henüz alınamamış birçok il ve 

meslek dalı vardır. Sözkonusu mesleklerin eğitimi,, belgelendirilmesi v.b. hususlar meslek ku
ruluşlarınca düzenlenmektedir. Ancak bu konuda bugüne kadar henüz belli bir sistem oluştu
rulmamıştır. Uygulamada büyük farklılıklar yaşanmaktadır. Bütün iller ve meslek dalları kap
sama alınıncaya kadar konunun meslek kuruluşlarınca ancak bu konuda çıkarılacak yönetme
liklerde belirtilen ilkeler doğrultusunda, kapsamdaki uygulamaya paralel olarak yapılmasıyla 
bugün yaşanan birçok problem çözüme kavuşturulmuştur. Madde yukarıda yapılan değişiklik 
ve ilavelerle birlikte 33 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

24. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine eklenen Geçici 1 inci madde ile; Bu kanu
nun yürürlüğe girmesiyle daha önce kurulmuş meslek kuruluşlarının bu kanun hükümlerine 
intibakının sağlanması amaçlanmıştır. 

25. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metnine eklenen Geçici 2 inci madde ile; Olağan 
Genel Kurullarını yasal süresinde yapmayan ve bunu itiyat haline getirmiş olan derneklerle bu 
tasarıyla üye sayısında yapılan değişikliğe uyum sağlayamayan ve üye sayıları 40 inci maddeye 
göre yarıdan aşağıda bulunan derneklerin, feshi işlemine bir açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. 

26. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 21 ve 22 inci maddeleri 34 ve 35 inci mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. . 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Adnan Yıldız Ahmet Edip Uğur 

İstanbul Balıkesir 

Üye Üye 
Mehmet Gedik Metin Yanan 

Bursa Erzincan 

Üye Üye ' 
Ali Rıza Yılmaz Abdüibaki Albayrak 

îçel İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye Üye 
Hayrettin Elmas Talat İçöz 

İstanbul , İstanbul 
Bu kanunda sözcü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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Üye 
Veli Aksoy 

izmir 
32 nci Md. Ek Md. 12 Ek Md. 18 

Muhalefet şerhim ektedir 

Üye 
Ali Tbpçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 

Kayseri 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Neccar Türkcan 

İzmir 
32 nci Md. Ek Md. 12 Ek Md. 18 

ilgili Muhalefet şerhim ekdedir 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Üye 
Şükrü Zeybek 

Muğla 

MUHALEFET YAZISI 

Tasarı metnine 32 nci madde olarak eklenen 507 Sayılı Kanunun Ek 6 nci maddesinin 3 
üncü fıkrası, düzenlenecek belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretlerin mik
tar ve oranı maktu olanlarda asgarî ücretin bürüt tutarının onda birini aşamaz. Nispî olanlar
da ise binde ondan fazla olamaz demektedir. 

Düzenlenecek belgeler için esnaf ve sanatkârlarda asgarî ücretin bürüt onda biri yüksek 
ücret olmaktadır. 

Yaklaşık her matbu belge ve onay için esnaf ve sanatkâr bu şartlarda 50 bin lira gibi ücret 
ödeyecektir, yüksektir. 

Tasarı metnine eklenen 33 üncü maddesinde yer alan ek madde 12 de 3628 sayılı mal bil
diriminde bulunulması 507 sayılı kanuna göre kurulmuş ve kurulacak meslekî teşekküllerden 
dernek, birlik, federasyon, konfederasyon ve vakıfların personeli ile yönetim denetim ve disip
lin kurulu başkan ve üyeleri haklarında uygulanmaz ve daha önce alınmış bulunan mal bildi
rimleri ilgililere iade olunur demektedir. 

İlçe ve il düzeyinde kurulan derneklerde yalnızca mal bildirimi istenmemeli bunun dışın
da Birlik, Federasyon, Vakıf ve Konfederasyon yöneticileri mal beyanında bulunma zorunlulu
ğu olmalıdır. Bu nedenle maddeye muhalifiz. 

Tasarı metnine 33 üncü maddeyle eklenen ek madde 18'deki Fon kurulmasına, fonların 
denetlenme zorluğu olduğundan muhalifiz. 

Veli Aksoy 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Kttçttk Sanatkflrlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Esnaf ve sanatkârlar dernekleri, dernek kurulması istenen yerde çalışmakta olan sanat, 
hizmet, meslek sahipleri ile esnaftan en az 100 kişinin isteği ve Bakanhğın izni ile kurulur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ban Maddeler Eklenmesi Haklunda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 507 sa
yılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Esnaf ve sanatkârlar dernekleri, dernek 
kurulması istenen yerde çalışmakta olan, sa
nat, hizmet, meslek sahipleri ile esnaftan en 
az 200 kişinin isteği ve Bakanlığın izni ile ku
rulur." 

"Kurulacak karma derneklerde, birliğin 
önerisi üzerine meslek komiteleri teşekkül et
tirilir. Meslek Komitelerinin kuruluş, çalışma 
esas ve usulleri Konfederasyonca çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir." 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN . 

507 Saydı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Haklunda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 507 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Çalışma Bölgesi 
Madde 4. — Esnaf ve Sanatkâr Dernek

lerinin çalışma bölgesi bulundukları ilçenin sı
nırlarıdır. 

Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il 
merkezlerinde kurulan derneklerin çalışma 
bölgesi büyükşehire dahil ilçelerin sınırlandır. 

Aynı bölgede ve aynı konuda birden faz
la dernek kurulamaz. 

Dernekler çalışma bölgeleri içinde şube
ler ve irtibat büroları tesis edebilirler. 

Konularının değişik olup olmadığının 
belli edilmesi yönünden çıkacak anlaşmazlık
lar 6 ncı maddede söz konusu komitece çö
zümlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 507 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur, genel kurul üç yılda bir defa ilan edilen 
yer ve zamanda toplanır." 

MADDE 3. — 507 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Esnaf ve sanatkârlar dernekleri ve üst kuruluşlarının yapacakları genel kurul toplantıla

rının usul ve esasları ve katılanların listesinin ne şekilde düzenleneceği, toplantılarda bulundu
rulacak bakanlık temsilcilerinin görev ve yetkileri ile temsilcilere ödenecek ücretler Bakanlıkça 
üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur." 

MADDE 4. — 507 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci 
fıkraları ile sekizinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

"Yönetim Kurulu dernek üyeleri arasında üç yıl için gizli oyla seçilir." 
"Yönetim kurulu üye sayısı İ 000'den az üyeli derneklerde yedi, 1 000 - 2 000 üyeli der

neklerde dokuz, 2 000'den fazla Üyesi olan derneklerde ise onbir kişidir. Ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seçilmesi zorunludur." 

"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile en çok iki başkan yardımcısı se
çer." 

"Derneği, yönetim kurulu başkan veya başkan yardjmcısı ile dernek genel sekreterinin or
tak imzası bağlar." 

"c) Asıl cezaları paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsalar dahi ağır hapis, taksirli suçlar 
hariç olmak üzere 6 aydan fazla hapis veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtekâr
lık, dolandırıcılık, emniyeti veya görevi kötüye kullanma, yalan yere yemin ve yalan yere şaha
det ve kaçakçılık suçlarından biri ile mahkum olmamak," 

"Yönetim kuruluna seçilebilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anla
şılanlar ile bu şartları görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 



— 19 — 

(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 507 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci 
fıkraları ile sekizinci fıkrasının (c) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fık
ra eklenmiştir. 

"Yönetim kurulu dernek üyeleri arasın
dan üç yıl için gizli oyla seçilir." 

"Yönetim kurulu üye sayısı 1 OOO'den az 
üyeli derneklerde yedi, 1 000 - 2 000 üyeli der
neklerde dokuz, 2 OOO'den fazla üyesi olan 
derneklerde ise onbir kişidir. Ayrıca aynı sa
yıda yedek üye seçilmesi zorunludur." 

"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasında 
bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer. 

"Derneği, yönetim kurulu başkam veya 
başkanvekili ile dernek genel sekreterinin or
tak imzası bağlar." 

"c) Asıl cezaları paraya çevrilmiş veya 
tecil edilmiş olsalar dahi, taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla 
hapis veyahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniye
ti veya görevi kötüye kullanma, yalan yere ye
min ve yalan yere şahadet ve kaçakçılık suç
larından biri ile mahkûm olmamak." 

"Yönetim kuruluna seçilebilme şartların
dan bir veya birkaçım taşımadığı sonradan an
laşılanlar ile bu şartları görev süreleri içinde 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sonra 
erer." 

Türkiye Büyük Millet Me 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği' Metin) 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 2 nci maddesi 3 üncü mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 507 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci fık
raları ile 8 inci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra ek
lenmiştir. 

'-Yönetim Kurulu dernek üyeleri arasın
dan 3 yıl için gizli oyla seçilir." 

"Yönetim kurulu üye sayısı 1 OOO'den az 
üyeli derneklerde 7, 1 000 - 2 000 üyeli der
neklerde 9,2 OOO'den fazla üyesi olan dernek
lerde ise 11 kişidir. Ayrıca aynı sayıda yedek 
üye seçilmesi zorunludur." 

"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 
bir başkan ile bir veya iki başkanvekili seçer." 

"Derneği yönetim kurulu başkanı veya 
başkanveküTerinden biri ile Dernek Genel Sek
reterinin ortak imzası bağlar." 

"c) Asıl cezaları-paraya çevrilmiş veya 
tecil edilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla ha
pis veyahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniye
ti veya görevi kötüye kullanma, yalan yere ye
min ve yalan yere şahadet ve kaçakçılık suç
larından biri ile mahkûm olmamak." 

"Yönetim kuruluna seçilebilme şartların
dan bir veya birkaçım taşımadığı sonradan an
laşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev 

isi (S. Sayısı: 561) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE S. — 507 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Denetim kurulu dernek üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilecek üç üyeden olu
şur. Ayrıca üç yedek üye seçilir." 

MADDE 6. — 507 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıda öngörülen disiplin cezalarına ilişkin kararlara uymayan dernek mensuplarına 
ilk defa verilecek para cezası 37 nci maddeye göre belirlenen yıllık aidatın iki katı olup kesin
dir. Aynı meslek kolunda mükerrer olarak vuku bulacak aynı veya benzeri fiillerde bu ceza 
yıllık aidatın beş katına kadar hükmolunur." 

MADDE 7. — 507 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Kayıt ücreti ve yıllık aidat, sanayi kesimi için uygulanan asgarî ücretin onda birinden 
az, yansından fazla olamaz." 

"Derneklerin düzenledikleri belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretlerin 
miktar ve oranı maktu olanlarda yıllık aidatın onda birinden; nispî olanlarda ise tutarı yıllık 
aidatı geçmemek üzere binde ondan fazla olamaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 
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(Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendi
liğinden sona erer." 

MADDE 6. — 507 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir. 

"r) . Dernek üyelerince üretilen mal ve 
hizmetlerin kalitesini, standartlara ve sağlık 
koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmedi
ğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığı
nı ilgililerin başvurusu Üzerine veya her zaman 
doğrudan doğruya veya uzman, kimseler ara
cılığı ile kontrol etmek, ayrıca meslekî teamüle 
aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ih
tarda bulunmak, tüketicilerin korunması için 
gerekli tedbirleri almak." 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sağhk ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi 7 nci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 507 sayılı Kanunun 30 un
cu maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı' 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıda sayılan disiplin cezalarına iliş
kin kararlara uymayan dernek mensuplarına 
ilk defa verilecek para cezası 37 nci maddeye 
göre belirlenen yıllık aidatın iki katı olup ke
sindir. Aynı meslek kolunda mükerrer olarak 
vuku bulacak aynı veya benzeri fiillerde bu ce
za yıllık aidatın beş katına kadar hükmolu-
nur." 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 6 nci maddesi 8 inci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — 507 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının 
son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve mad
denin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

"Kayıt ücreti ve yıllık aidat, sanayi kesi
mi için uygulanan asgarî ücretin bürüt tuta
rının onda birinden az, yansından fazla ola
maz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

MADDE 9. — Sağhk ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 7 nci maddesi 9 uncu mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil* 
mistir. 

(S. Sayısı : 561) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 507 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Üye mevcudunun Kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen asgarî miktarın yansından aşa
ğıya düşmesi," » 

MADDE 9. — 507 sayılı Kanuıiun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birlik genel kurulu derneklerin temsil yetkisi üzerinde bulunan üyelerin katılmaları ile 
üç yılda bir defa statüde belirtilen zamanlarda belli yer ve saatte adiyen toplanır." 

MADDE 10. — 507 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birlik yönetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilir." 
"Dernek sayısı otuzdan az olan birliklerde 7, 30-100 arası üyesi olan birliklerde 9,100'den 

fazla üyesi olan birlikde ise 11 kişilik yönetim kurulu üyesi ve aynı sayıda yedek üye seçilir." 

"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer." 
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"Derneklerin düzenledikleri belgeler ve 
yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücret
lerin miktar ve oram maktu olanlarda yıllık 
aidatın onda birinden; nispî olanlarda ise tu
tan yıllık aidatı geçmemek üzere binde ondan 
fazla olamaz." 

"Derneklerin kayıt ücreti yıllık aidat ve 
hizmet karşılığında tahsil edecekleri ücretler, 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen asgarî ve aza
mî hadler içinde kalınmak suretiyle, Konfe
derasyonca çıkarılacak ve Bakanlıkça onay
lanacak yönetmelik hükümleri ile İllere ve 
meslek gruplarının özelliklerine göre belirle
necek tarife grup ve esaslara göre tespit olu
nur." 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu metninin 8 inci maddesi 10 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11.—Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 9 uncu maddesi 11 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — 507 sayılı Kanunun 54 
üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birlik yönetim kurulu, genel kurul üye
leri arasından üç yıl için gizli oyla seçilir." 

"Dernek sayısı otuzdan az olan birlik
lerde 7, 30 - 100 arası üyesi olan birliklerde 
9, 100'den fazla üyesi olan birlikler ise 11 ki
şilik yönetim kurulu üyesi ve aynı sayıda ye
dek üye seçilir." 

"Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 
bir başkan ve iki başkanvekili seçer, üye sayı
sı 100'den fazla olan birliklerde üç başkanve
kili seçilebilir." 

MADDE 12. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 10 uncu maddesi 12 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 11. — 507 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birliklerin işlerini mevzuat, statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli 
bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısı bulunur." 

MADDE 12. — 507 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilecek üç kişiden 
oluşur. Aynı sayıda yedek denetçi seçilir. Denetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan 
seçer." 

MADDE 13. — 507 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birlik disiplin kurulu yargı gözetiminde genel kurul üyeleri arasından üç yıl için seçile
cek beş üyeden oluşur. Ayrıca beş yedek üye seçilir." 

MADDE 14. — 507 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 72. — Federasyon Genel Kurulu üç'yılda bir def* statüde belli edilen zamanda 
adiyen, yönetim kurulu ve denetim kurulunun veya üyesi olan derneklerin dörtte birinin, ge
rektiğinde Bakanlığın veya Konfederasyonun çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak top
lanabilir." 

MADDE 15. — 507 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Federasyon yönetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilen 
9 Kişiden kurulur." 

MADDE 16. — 507 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Federasyon işlerini mevzuat, statü ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmekle gö
revli bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısı bulunur." 

MADDE 17. — 507 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Denetim kurulu genel kurul üyeleri arasından, üç yıl için gizli oyla seçilecek üç kişiden 
oluşur. Aynı sayıda yedek denetçi seçilir. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer." 
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MADDE 11. — Tasarının 11 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 507 sayılı Kanunun 79 
uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Federasyon Yönetim Kurulu, genel ku
rul üyeleri arasından 3 yıl için gizli oyla seçi
len 11 kişiden kurulur." 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu metninin 11 inci maddesi 13 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 12 nci maddesi 14 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 13 üncü maddesi 15 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 14 üncü maddesi 16 ncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — 507 sayılı Kanunun 79 
uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Federasyon Yönetim Kurulu genel ku
rul üyeleri arasından 3 yıl için gizli oyla seçi
len 15 kişiden kurulur." 

MADDE 18. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 16 ncı maddesi 18 inci mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin 17 nci maddesi 19 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı : 561) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 



— 27 — 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — 507 sayılı Kanunun 88 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 88. — Bu kanuna tabi esnaf ve 
sanatkârlar dernekleri birlikleri ve federasyon
ları arasında birliği temin, gelişme ve ilerle
meyi sağlamak ve genel olarak esnaf ve sanat
kârların çalışmalarının meslek icabı ve mem
leket yararına uygun bir şekilde yürütülmesi
ni düzenlemek ve bu hususta lüzumlu görü
lecek her türlü tedbir ve teşebbüslerde bulun
mak, esnaf ve sanatkârları yurt çapında ve 
uluslararası düzeyde temsil etmek, sorunları
nın çözümü için ulusal ve uluslararası kurum 
ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bu
lunmak, ulusal ekonomideki gelişmelere pa
ralel olarak lüzumlu görülecek meslekî ted
birleri almak, meslekî eğitimlerini geliştirmek, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişme
lerini sağlamak, amacıyla faaliyet yürütecek 
tesisler, şirketler, kurum ve kuruluşla/ kur
mak, Bakanlıkça verilecek görevleri yapmakla 
görevli olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu kurulur. 

Konfederasyon tüzelkişiliğe sahip, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, sta
tüsünün Bakanlıkça onanmasından sonra ku
rulmuş olur." 

MADDE 21. — 507 sayılı Kanunun 93 
üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Konfederasyon Genel Kurulu 4 yılda bir 
mayıs ayında konfederasyon merkezinde ve
ya ilan edilecek yerde toplanır." 

MADDE 22. — 507 sayılı Kanunun 99 
uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Konfederasyon Yönetim Kurulu genel 
kurul üyeleri arasından 4 yıl için gizli oyla se
çilen 21 kişiden oluşur." 
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MADDE 18. — S07 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Konfederasyonun işlerini mevzuat, statü, yönetmelik ve yönetim kurulu kararları daire
sinde yürütmekle görevli bir genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısı bulunur." 
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MADDE 23. — 507 sayılı Kanunun 100 
uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

"Konfederasyon yönetim kurulu kendi 
üyeleri arasından bir genel başkan ve üç ge
nel başkanvekili seçer." 

"Konfederasyon bünyesinde konfederas
yon genel başkam, genel başkanvekilleri ve ge
nel sekreterden joluşan bir yürütme kurulu ku
rulur. Bu kurul, konfederasyon yönetim ku
rulunun vereceği görevleri yerine getirir." 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci mad- MADDE 24. — Sağlık ve Sosyal İşler 
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Komisyonu metninin 18 inci maddesi 24 ün

cü madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25. — 507 sayılı Kanunun 105 
inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Konfederasyon denetim kurulu, genel 
kurulu temsilcileri arasından veya biri hariç
ten 4 yıl süre için gizli oyla seçilecek 5 kişi
den kurulur. Aynı sayıda yedek üye seçilir, de
netim kurulu kendi üyeleri arasından bir baş
kan seçer." 

MADDE 26. — 507 sayılı Kanunun 107 
nci maddesinin (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (g), (h), ÖX (i), 
(j)> 00. G) bentleri eklenmiştir. 

"ç) Konfederasyon amacının gerçekleş-
. tirilmesi için kurulacak vakıf, şirket, kurum, 

fonlar ve diğer kuruluş gelirleri." 

"e) Açılacak meslek! kurslar ve eğitim 
merkezleri ile fuar ve sergilerden sağlanacak 
gelirler." 

"g) Konfederasyona bağlı kuruluşlar
da kullanılan her tüflü evrakı matbuanın ba
sım ve dağıtımından sağlanan gelirler." 
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MADDE 19. — 507 sayılı Kanunun 125 inci. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 125. — Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin ücret 

tarifeleri bağlı bulundukları derneklerce hazırlanır ve mensubu oldukları birlikçe onandıktan 
sonra yürürlüğe girer. * 
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MADDE 19. •— 507 sayılı Kanunun 125 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 125. — "Bu Kanuna tabi esnaf 
ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin 

' 'h) Sosyal ve kültürel organizasyonlar
dan sağlanan gelirler." 

"ı) 108 inci maddeye göre verilen para 
cezaları" 

' 'i) Hükümetçe sağlanacak aynî ve nak
dî yardımlar." 

''j) Yurt içi ve yurt dışı gezilerden sağ
lanacak gelirler." 

"k) Hizmetlerin yürütülmesi için resmî 
ve özel kuruluşlardan sağlanacak diğer gelir
le*." 

"1) Geliştirme ve destekleme fonundan 
sağlanacak gelirlerden." 

MADDE 27. — 507 sayılı Kanunun 109 
uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve aynı maddeye bir fıkra ek
lenmiştir. 

"507 sayılı Kanuna tabi kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşlarında, kullanıla
cak her türlü, defter, makbuz ve belgeler ile 
dernek üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniy
le resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri bel
gelerin basım ve dağıtımında konfederasyon 
yetkilidir. Beyanname, defter ve belgeleri yet
kisiz olarak basan ve dağıtanlar, bu fiillerin
den dolayı genel hükümler çerçevesinde so
rumlu olurlar." 

"507 sayılı Kanuna tabi kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşlarında faaliyet ko
nularına ve mevzuata uygun nitelikte muame
lat, muhasebe, personel yönetmelikleri kon
federasyon tarafından bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde çı
karılır." 

MADDE 28. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 19 uncu maddesi 28 in
ci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 
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Belediyeler ve/veya o yerin en büyük mülkî amiri, tespit edilen bu tarifeleri yüksek bul
dukları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa 15 gün içinde, o yerin mülki ami
rinin görevlendireceği Sanayi ve Ticaret Müdürünün başkanlığında ticaret ve sanayi odasından 
bir temsilci ile esnaf dernekleri birliği başkanından teşekkül edecek bir komisyona itiraz edebi
lirler. Bu komisyon tarafından durum incelenerek karara bağlanır. Ticaret ve sanayi odası ol
mayan yerlerde mülkî amirin seçeceği kimse.komisyona katılır. Komisyonun çalışma usul ve 
esasları çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Komisyon karanna karşı ilgililer yazılı bildirim ta
rihinden itibaren 10 gün içinde ticarî davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bu
lunabilirler. Bu mahkemenin kararları kesindir." 
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ücret tarifeleri, bağlı bulundukları demeklerce 
hazırlanır ve mensubu oldukları Birlik Baş
kanlar Meclisince onandıktan sonra yürürlü
ğe girer. Başkanlar Meclisi gerekli gördüğün
de bu yetkisini birlik yönetim kuruluna dev
redebilir. 

Belediyeler ve/veya o yerin en büyük mül
kî amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bul
madıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaş
maya varamazlarsa 15 gün içinde o yerin mül-, 
kî amirinin görevlendireceği sanayi ve ticaret 
müdürünün başkanlığında, ticaret ve sanayi 
odasından bir temsilci ile esnaf dernekleri bir
liği başkanından teşekkül edecek bir komis
yona itiraz edebilirler. 

Komisyon kararma karşı ilgililer yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde ti
carî davaları görmeye yetkili mahkeme nez-
dinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin 
kararları kesindir." 

"Ücret tarifelerinin düzenleme usul ve 
esasları Konfederasyonca çıkarılacak ve Ba
kanlıkça onaylanacak bir yönetmelikle tayin 
ve tespit olunur." 

MADDE 29. — 507 sayılı Kanunun 22 
nci maddesine (r), 55 inci maddesine (n), 81 
inci maddesine (m) ve 101 inci maddesine (z) 
bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"Amaçları ile ilgili olarak, sermaye şir
ketleri, vakıflar, fonlar kurmak, kurulu bu
lunanlara katılmak." 

MADDE 30. — 507 sayılı Kanunun 22 
nci maddesinin (m) bendine 55 inci maddesi
nin (m) bendine, 81 inci maddesinin (1) ben
dine, 101 inci maddesinin (ı) bendine aşağı
daki şekilde bir hüküm eklenmiştir. 

"Mensuplarının, genel meslekî menfaat
lerini ilgilendiren konularda adlî ve idarî yar
gı mercileri önünde yönetim kurulu başkanı 
marifetiyle temsil etmek." 
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MADDE 20. — 507 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
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MADDE 31. — 507 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin (j) bendi ile ek 3 üncü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 32. — 507 sayılı Kanunun ek 
5 inci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

"Derneklerin, birlik ve federasyonlara 
katılma payı yıllık gayri safi gelirlerinin 
% 5'idir. Birlik ve federasyonların konfede
rasyona katılma paylan ise yıllık gayri safı ge
lirlerinin % 5'idir." 

"Derneklerin, birlik ve federasyonların 
her birine ödeyecekleri kayıt ücretleri ile bir
lik ve federasyonların konfederasyona ödeye
cekleri kayıt ücretleri sanayi kesiminde uygu
lanan asgarî ücretin bürüt tutarının onda bi
rinden az yarısından fazla olamaz." 

"Birlik, federasyon ve konfederasyonun 
düzenleyecekleri belgeler ve yaptıkları hizmet 
karşılığında alınacak ücretlerin miktar ve ora
nı maktu olanlarda asgarî ücretin bürüt tuta
rının onda birini aşamaz, nispî olanlarda ise 
binde ondan fazla olamaz." 

"Birlik, federasyon ve konfederasyonun 
düzenleyecekleri belgeler ve yaptıkları hizmet 
karşılığında tahsil edecekleri ücretler yukarı
daki fıkrada belirtilen azamî ve asgarî hadler 
içinde kalınmak suretiyle konfederasyonca çı
karılacak ve bakanlıkça onaylanacak yönet
melik hükümleri ile illere ve meslek grupları
nın özelliklerine göre belirlenecek tarife grup 
ve esaslara göre tespit olunur." 

MADDE 20. — 507 sayılı Kanuna aşa- MADDE 33. — 507 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki ek maddeler eklenmiştir. ğıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"EK MADDE 9. — 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü bendi 
507 sayılı Kanuna tabi olanlara uygulanmaz." 

"EK MADDE 10. — 507 sayılı Kanunda geçen "küçük sanatkâr" deyimi "sanatkâr", 
"başkanlar meclisi" deyimi "başkanlar kurulu" olarak değiştirilmiştir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ek Madde 9. — 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunun 15 ini maddesinin 3 üncü bendinde 
yer alan ücret tarifelerinin tanzim ve tasdiki
ne ilişkin hüküm ile 43 üncü bendinde yer alan 
ilgili hüküm, yine 1580 sayılı Belediyeler Ka
nunun 83 üncü maddesinin 7 nci bendi hük
mü, 3348 sayılı Kanunun karayolu taşımacı
lığında taban ve tavan fiyatlarının tespitine 
ilişkin 10 uncu maddesi (d) bendi hükmü, 
3030 sayılı Kanunun toplu taşıma araçlarının 
bilet tarifelerinin yapılmasıyla ilgili 7 nci mad
desinin6 ncı fıkrası hükmü, 15 Mart 1321 ta
rih ve 1414 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
ti özel İdaresi Kanununun 144 üncü madde
sinin .14 üncü bendi hükümleri, 507 sayılı Ka
nuna tabi esnaf ve sanatkârlar için uygu
lanmaz. 

Ek Madde 10. — "507 sayılı Kanunda 
adı geçen "Dernek" deyimi "Oda", "Küçük 
Sanatkâr" deyimi "Sanatkâr", "Başkanlar 
Meclisi" deyimi "Başkanlar Kurulu", 
"Adiyen" kelimesi "olağan" olarak değişti
rilmiştir." 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"EK MADDE 9. — 1580 sayılı Beledi
yeler Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü 
bendinde yer alan ücret tarifelerinin tanzim 
ve tasdikine ilişkin hüküm ile 43 üncü ben
dinde yer alan ilgili hüküm, yine 1580 sayılı 
Belediyeler Kanununun 83 üncü maddesinin 
7 nci bendi hükmü, 3030 sayılı Kanunun toplu 
taşıma araçlarının bilet tarifelerinin yapılma
sıyla ilgili 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hük
mü, 15 Mart 1321 ve 1414 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan İl özel İdaresi Kanununun 
144 üncü maddesinin 14 üncü bendi hüküm
leri, 507 sayılı Kanuna tabi Esnaf ve Sanat
kârlar için uygulanmaz.' 

"EK MADDE 10. — 507 sayılı Kanun
da adı geçen "Dernek" deyimi "Oda", "Kü
çük Sanatkâr" deyimi, "Sanatkâr", "Başkan
lar Meclisi" deyimi "Başkanlar Kurulu", 
"Adiyen" kelimesi "Olağan" olarak değişti
rilmiştir." 

"Muafiyetler, 
EK MADDE 11. — Dernek, birük, fe

derasyon ve konfederasyonun kuruluş amaç
larına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap 
ettikleri ve edecekleri gayrimenkulleri ile ge
lirleri her türlü vergi, resim ve harçlardan mu
aftır." 

"EK MADDE 12. — 3628 sayılı Mal Bil
diriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluk
larla Mücadele Kanununun 2 nci maddesinin 
(e) bendi hükmü 507 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş ve kurulacak meslekî teşekküllerden 
dernek, birlik, federasyon, konfederasyon ve 
vakıfların personeli ile yönetim denetim ve di
siplin kurulu başkan ve üyeleri hakkında uy
gulanmaz ve daha önce alınmış bulunan mal 
bildirimleri ilgililerine iade olunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 561) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metih) Kabul Ettiği Metin) 

"Eğitimin Kapsamı 

EK MADDE 13. — Bu Kanunun mes
lek eğitimine ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun esnaf-
sanatkâr kesimindeki pratik meslek eğitimi
ni düzenleyen hükümleri Millî Eğitim Bakan
lığı ile Konfederasyon ve Bakanlıkça işbirliği 
içinde yürütülür ve uygulamanın her alanın
da bütünlüğün korunması sağlanır." 

"Pratik Meslek Eğitimi 

EK MADDE 14. — Bu Kanun kapsa
mındaki meslek eğitiminin uygulamaya dönük 
pratik bölümü, Esnaf ve Sanatkâr Dernekle
ri, Birlikleri, Federasyonları ve Konfederasyo
nu ile 3308 sayılı Kanunun uygulanması ile gö
revli idare (Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) tarafından 
ortaklaşa planlanır, yürütülür, değerlendiri
lir ve denetlenir." 

"Eğitimin Organizasyonu 

EK MADDE 15. — Bu Kanunda ve 3308 
sayılı Kanunda belirlenen amaçlar doğrultu
sunda esnaf-sanatkâr kesimindeki pratik mes
lek eğitimini süratle, etkili, yaygın ve planlı bir 
biçimde gerçekleştirmek, her kademedeki es
naf ve sanatkâr teşkilatının aslî görevidir. 

Her düzeydeki meslek eğitimi faaliyetle
rinin yürütülmesi için derneklerin, birliklerin, 
federasyonların ve konfederasyonun bünyesin
de birer 'Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi' 
kurulur." 

"Pratik Eğitimin Verileceği işyerleri ve Bun
ların Denetimi 

EK MADDE 16. — Pratik Eğitimin ve
rileceği. işyerleri ve bunların denetimine iliş
kin hususlar konfederasyonun ilgili bakanlık
ların görüşünü almak suretiyle çıkaracağı yö
netmelikle belirlenir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

"Meslek Eğitiminin Finansmanı 
EK MADDE 17. — Dernekler, birlikler, 

federasyonlar ve konfederasyon özellikle alt 
yapısı yeterli olmayan işyerlerinin yeterli dü
zeyde veremedikleri pratik meslek eğitiminin 
noksanlıklarını tamamlamak amacıyla işlet
meler üstü meslek eğitimi merkezleri kurar
lar, kurulmasını teşvik ederler veya kurulmuş 
olanlara katılırlar. 

Dernekler, birlikler, federasyonlar ve kon
federasyon bu Kanunda belirtilen meslek eği
timine ilişkin görevleri yerine getirmek ve özel
likle işletmeler üstü eğitim merkezlerini kur
mak ve çalıştırmak için gayri safi yıllık gelir
lerinin %20'sini ayırmak zorundadırlar. 

Eğitim için ayrılan bu paylarla dernek, 
birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim 
kurullarınca yıllık eğitim bütçeleri yapılır. 

Eğitim bütçelerini bizzat eğitim yaparak 
veya başka kurum *ve kuruluşlara yaptırarak 
kullanan dernekler, birlikler, federasyonlar ve 
konfederasyon 3308 sayılı Kanunun 32/g mad
desi uyarınca "Çıraklık Meslekî ve Teknik 
Eğitim Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu"na 
aktarmak zorunda oldukları payları aktar
maktan muaf tutulurlar. 

Eğitim bütçelerini bizzat eğitim yaptır
mayarak veya kamuya yararlı başka kuruluş
lara yaptırmamak suretiyle kullanmayan mes-
lek kuruluşları eğitim bütçelerinin °7o 25'ini 
bu Kanun uyarınca kurulan "Esnaf ve Sanat-
kârlann Meslekî Eğitimini Geliştirme ve Des
tekleme Fonu"na pay olarak öderler. 

"Fon 
EK MADDE 18. — Esnaf ve sanatkâr 

kuruluşlarında her türlü meslek eğitimi faa
liyetini gerçekleştirmek ve desteklemek ama
cıyla konfederasyon bünyesinde "Esnaf-
sanatkârların Meslek Eğitimini Geliştirme ve 
Destekleme Fonu" adıyla bir fon kurulur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

Fonun Kaynakları; 

a) Konfederasyon bütçesine her yıl bu 
amaçla konacak ödenekler, 

b) Konfederasyona bağlı kâr amacb ku
ruluşların yıllık gayri safı kârlarının % 25'i, 

c) Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
her yıl konfederasyona ayrılacak payın % 25'i, 

d) Konfederasyona bağlı kuruluşlardan 
eğitim bütçelerini bu alanda kullanmayanla
rın ödeyecekleri % 25 paylar, 

e) 3308 sayılı Kanuna göre kurulan fon
dan her yıl aktarılacak katkı, 

f) Pratik eğitim veren esnaf-sanatkâr iş
yerlerine, 3308 sayılı Kanunun 33 üncü mad
desi uyarınca geri ödenmesi hükme bağlan
mış % 50 oranındaki teşvik primi paylarının 
her bütçe yılı sonunda işletmelere geri öden
meyen kısmının Millî Eğitim Bakanlığınca ak
tarılmasıyla sağlanacak katkı, 

g) Diğer fonlardan aktarılacak paylar, 

h) Fonun mal varlığından elde edilen 
gelirler, 

i) Konfederasyon tarafından meslekî 
eğitim ile ilgili belge; evrak ve diğer her türlü 
yayının basımı, dağıtımı ve satışından sağla
nacak gelirler, 

k) Diğer kaynak, bağış, yardım ve her 
türlü gelirlerden, 

oluşur. 

Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf-
sanatkâr kesiminde yapılacak meslek eğitimi 
ve bu eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl
ması amacıyla kullanılır. 

Fonun yönetimi ve kaynakların kullanıl
ma esasları konfederasyonca çıkanlacak bir 
yönetmelikle düzenlenir." 

Türkive Büvük Millet Meclisi rs SAVISI • *AU 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

"Yönetmelikler 

EK MADDE 19. — Bu Kanunun çırak
lık ve meslekî eğitimle ilgili hükümlerinin uy
gulanmasına ilişkin esas ve usulleri, konfede
rasyonca, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden 6 ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir." 

"EK MADDE 20. - 3308 sayılı Çırak-
lık ve Meslekî Eğitimle ilgili1 Kanunun uygu
lanmasında henüz kapsam içine alınmamış il 
ve meslek dallannda yapılacak uygulamaya 
ilişkin gerekli belgeler ilgili meslek kuruluş
larınca verilir. Söz konusu uygulamanın esas
ları çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir." 

I 

•«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan genel 
kurullarını yapmış olan dernekler, birlikler ve 
federasyonlar ile konfederasyon genel kurul 
toplantıları bu Kanun hükümlerine göre ya
pılmış sayılır ve mevcut organların görev sü
resi bu Kanun hükümlerine göre hesaplanır.' 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan genel 
kurullarını yapmamış olan dernekler ile, Ka
nunun fesihle ilgili 40 inci maddesinde belir
tilen üye sayısının altında üyesi olan dernek
ler, konfederasyonca yapılacak yazdı uyanlara 
rağmen 6 ay içerisinde durumlarını kanuna 
uygun hale getirmedikleri takdirde, konfede
rasyon tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğına bildirilir. Bakanlığın teklifi üzerine yet
kili Asliye Hukuk Mahkemesince fesh olu
nur." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar . 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Devlet Bakanı 
M. Taşar 

Devlet Bakanı 
H. Örüç 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı V. 
. E. Konukman 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı Y. 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
/ Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. 0. Sungurlu 

içişleri Bakam V. 
M. 0. Sungurlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
C. AUınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ Aykut-

Enerji ve lab. Kay. Bak. 
E Kurt 

Turizm Bakam 
/. Aküzüm 
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(Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 34. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 21 inci maddesi 34 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 35. - Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin 22 nci maddesi 35 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 561) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M.M. (S. Sayısı: 524) 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/764) 

T.C. 
Başbakanlık 19.11.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-86/05770 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.10.1990 tarihinde kararlaştırılan "Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasansı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbvlut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, 

Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğu halde, personel statüsü bakımından Cumhurbaşkanlığı 
personelinin veya Başbakanlık personelinin bağlı olduğu hükümler dışında bulunmaktadır. 

Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlar gibi kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli 
eleman çalıştırma imkânı bulunmadığından akademik görev ve sorumlulukları bulunan Yük
sek Kurum ve bağlı kuruluşları personeli genel hükümlere tabidir. 

Bu durum, nitelikli personel temininde sıkıntı yarattığı gibi, yetişmiş personelin imkânla
rı daha iyi olan kurumlara gitmelerine yol açarak Kurum hizmetlerini menfî yönde etkilemek
te, ilerisi için de bir ümit vermemektedir. 

Kurum hizmetlerinin kalifiye personelle yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bu 
Tasan ile kurum ve bağlı kuruluşlarında belli kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli 
statüde personel istihdamı öngörülmekte ve burada çalışan memurlara fazla çalışma ücreti öde
nebilmesi mümkün kılınmaktadır, 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu ve Bağlı kuruluş

larında; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, kurum ve merkez sekreteri ve daire başkanı 
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunla
rın sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per
sonel istihdam edilebilmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, bu görevlerde çalıştırılacak 
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olanlarda yükseköğrenim şartının aranacağı ve anılan kişilerin derece yükselmeleri bakımın
dan 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde ortaya konan esaslara tabi oldukları ayrıca belirtil
mektedir. 

Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırı-
labilmesine imkân tanıyan hükmün aynen muhafaza edildiği değişiklikte, kurum ve bağlı ku
ruluşlarında çalışan memurlara da 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen fazla 
çalışma ücretinin yarısının ödenebilmesi mümkün kılınmaktadır. 

2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) bendine getirilen tadilat sonucu sözleşmeli sta
tüye geçecek olan Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve başkan yardımcılarının ücretleri
nin tespitini Başbakanlığa bırakan mezkûr 97 nci maddenin (b) bendinin ikinci alt bendi hük
mü de, mükerrerliğe meydan verilmemesi amacıyla yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 2. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 3. — Yürütme hükmüdür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22.2.1991 

Esas No. : 1/764 
Karar no. : 160 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 19.11.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlıkça 21.11.1990 tarihinde Komisyonumuzca havale edilen "Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 20.2.1991 tarihli 43 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet-
Bakanı Cemil Çiçek'in Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasryla in
celenip görüşüldü. 

Tasarı ile; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun, hizmetlerini daha iyi yürüte
bilmesi için kurum ve bağlı kuruluşlarında belli kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla sözleş
meli statüde kalifiye personel istihdamının sağlanması ve burada çalışan memurlara fazla ça
lışma ücreti ödenebilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; sözleşmeli personel istihdamının giderek 
yaygınlaştığı, bu durumun bazı eşitsizlikleri de beraberinde getirdiği, bu konuya 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun genelinde çözüm aranması gerektiği, Anayasa Mahkemesi kararlan açı
sından da değerlendirmenin yapılmasında fayda olacağı gibi, görüş ve eleştirilere, Hükümet 
adına verilen cevaplarda şu anda birçok kurumda sözleşmeli personelin istihdam «dilmekte 
olduğu ve özellikle Başbakanlığa bağlı birimlerde sözleşmeli statüde olmayan çok az kurumun 
kaldığı bunlardan birinin de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu olduğu, kalifiye per
sonel istihdamı için sözleşmeli personel çalıştırmanın artık zaruret haline geldiği, bunun 
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elbetteki giderek genişlemesinde hizmetin gereklerine göre hareket edileceği, tasarı ile getirilen 
sözleşme hükmünün Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği sözleşmeli personel mevzuatıyla ilgi
sinin olmadığı, yapılacak olan sözleşmenin kendi içinde güvencesinin de bulunacağı, bu cüm
leden olmak üzere sözleşmenin kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılacağını belirtmekle 
bu eleştirilere cevap verilmiş olduğu şeklindeki açıklamalarından sonra tasannen tümü Komis
yonumuz üyelerince de benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Çerçeve 1 inci maddenin (c) bendinde yer alan "daire başkanı" ibaresinden sonra "Şube 
Müdürü" ibaresi eklenmiş ve madde bu değişiklikle, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Artçı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

A. Ay kon Doğan 
İsparta 

İmzada bulunamadı. 
Birgen Keleş 

tzmir 
Karşı oy yazım eklidir. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Karşı oy yazım eklidir. 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Başkanvekili 
Hazım K.yuy 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Nihat Türker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Karşı oy yazım ektedir. 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
ismail Şengün 

Denizli 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
Elem Cankurtaran 

tçel 
Karşı oy yazım eklidir. 

Mahmut Alınak 
Kars 

tmzada bulanamadı. 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Mustafa Dinek 
Konya 
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Ali Talip Özdemir Sümer Oral 
Konya Manisa 

tmzada bulunamadı. 
Mahmut Oztürk Birsel Sönmez 

Niğde Niğde 
Şakir Şeker Zeki Çeliker 

Sivas Siirt 
Enis Tütüncü Tevfik Ertüzün 

Tekirdağ Zonguldak 
Karşı oy yazım ekte. tmzada bulunamadı. 

KARŞI OY YAZISI 

Tasarının gerekçesinde belirtilen amaç ve ihtiyaca itiraz etmemekle birlikte, bu ihtiyaca 
çözüm bulmak için sözleşmeli statüde personel istihdamı uygulamasını Anayasaya aykırı bul
maktayız ve bu gerekçelerin Anayasaya aykırı düzenlemelere meşruiyet kazandırmayacağı gö
rüşündeyiz. 

Bilindiği üzere Anayasının 128 inci maddesi: "Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve di
ğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hiz
metlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakla
rı ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." demektedir. 

Bu maddede belirtilen "Memurlar ve diğer kamu görevlileri,,nin statüleri, nitelikleri, atan-, 
maları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ve diğer kanunlarda gösterilmiş ve düzenlenmiştir. Bun
lara aykırı düzenleme memurlar ve diğer kamu görevlileri dışında yeni bir çalışan türü öngör
mektedir. 

Anayasının 128 inci maddesi karşısında, genel yönetim ilkelerine göre yükümlü olunan 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği temel ye sürekli görevler ancak memurlar ve diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür. Temel, aslî ve sürekli olmayan kamu hizmetlerinde memurlar ve diğer 
kamu görevlileri dışında kimselerin çalıştırılabilmesi mümkündür. Çünkü, Anayasanın 128 in
ci maddesinin sözünü ettiği "diğer kamu görevlisi" sözleşmeli personel, sözleşmeli personel 
de "diğer kamu görevlisi" değildir. 

Yönetimin objektif kurallara dayanmayan göreceli takdiriyle başarılı-başarısız sayılan, yıllık 
çalışma süresi böylece uzatılan, "iş"e dönüştürülen "görev"den yönetimin istediği zaman çı
karılan, yönetime tam anlamıyla bağımlı kılınan sözleşmeli personelin, görevde kalmak ve üc
retini artırmak için her şeyi göze alması, her baskıya katlanması kaçınılmazdır. 

Bu düzenleme öncelikle (Anayasa Mahkemesinin 22.12.1988 gün ve E. 1988/5, K. 1988/55 
sayılı kararı)nda da ifadesini bulan bu gerekçelerle Anayasanın 128 inci maddesine aykırıdır; 
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Ayrıca, aslî ve sürekli görev yapan bu tür çalışanların hak ve yükümlülükleri, aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işlerini belirleyecek sözleşmenin usul ve esaslarını takdir ve tespit yetki
sinin kanunla düzenlenmek yerine Bakanlar Kuruluna devredilmesi de hem Anayasanın 128 
inci maddesinin ikinci fıkrasına, hem de yasama yetkisinin devredilmezliğini hüküm altına alan 
Anayasanın 7 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

İktidar, sürekli olarak Anayasaya aykırı biçimde düzenlemelerle personel rejimini bir kar
maşa haline dönüştürmüştür. Bütün bu zorlamalar da göstermektedir ki; kamu personeli reji
minin ciddî bir reforma ihtiyacı vardır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Anayasaya aykırı olan bu tasarıya karşı oy kullandığı
mızı saygıyla arz ederiz. 20.2.1991 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hilmi Ziya Pbstact 
Aydın 

Elem Cankurtaran 
içel 

Birgen Keleş 
İzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasana s 

MADDE 1. — 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun 97 nci maddesinin (b) bendinin birinci alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

' 'Bu Kanun gereğince haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlendirmeye 
ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına atanacak üyelere 
ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul, Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulu ve Millî Komite
ye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının aslî üyelerine ödenecek hu
zur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir." 

"c) (1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, genel sekre
ter, kurum ve merkez sekreteri ve daire başkanı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 6S7 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkın
daki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde 
çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesin
de belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırı
labilir. 

(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurlara 
10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretinin 
yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞÎ METİN 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasana 

MADDE 1. — 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun 97 nci maddesinin (b) bendinin birinci alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

' 'Bu Kanun gereğince haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlendirmeye 
ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına atanacak üyelere 
ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul, Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulu ve Millî Komite
ye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bitim kurullarının aslî üyelerine ödenecek hu
zur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir." 

' 'c) (1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, genel sekre
ter, kurum ve merkez sekreteri, daire başkanı ve şube müdürü kadroları karşılık gösterilmek 
suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştı
rılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, 
bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 
inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esaslan ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Türk Tarih Kurumu Basımevjnde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırı
labilir. 

(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurlara 
10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretinin 
yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerier 

Devlet Bakanı 
7. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
7. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. AUınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. liıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
7. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E, Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

77. Örûç 
Millî Savunma Bakanı V. 

G. Taner 
Dışişleri Bakanı V. 

V. Dinçerier 
Millî Eğitim Bakanı 

A, Akyol 
Sağlık Bakanı 

77. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
7. Aküzüm 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
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