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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 25 . 3 . 19Ö3 tarihinde kararlaştırılan «Sanayi Bakanlığı Kuruluş Ve Vazifeleri ha!kkında3d 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolara değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiğimle birlikte ekli olarak sunulmuştur.
Öereğinin yapılmasını rica ederim.
îsrriet îriönü
Başbakan

GEREKÇE
Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanun 29 . 6 . 1957 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
O tarihten bu zamana kadar geçen devre zarfında, memleketimizin iç bünyesinde Sanayi 'Ba
kanlığının görevlerinde ve milletlerarası münasebetlerimizde bu Bakanlığın bünyesini yakın
dan ilgilendiren bâzı değişiklikler olmuş, bunların neticesinde de Bakanlığa düşen görevler mühim
miktarda artmıştır.
Bundan guyn memleketimiz ıbu Bakanlığın kuruluşunu takibeden zaman zarfında; 5 . 4 . 1961
tarihinde yüınirlüğe giren 293 sayılı Kanunla «Birleşmiş Milletlerin gayelerine ulaşmak, ferdî
hürriyetleri korumak ve umumun saadetini artTrmak» amaciyle kurulmuş olan İktisadi İş Birliği
Kalkınma Teşkilâtına katılmış «bulunmaktadır.
Memleketimizin dâhil olduğu, «İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı hakkındaki Sözleş
me» nin 3 ncü maddesiyle de üye devletler;
a) İktisadi kaynakların müessir şekilde kullunılımasmı sağlamak üzere devamlı olarak
birbirlerine bilgi vermeyi ve kendisine mevdu vazifelerin ifası için de teşkilâta lüzumlu malû
matı temin etmeyi,
b) Devamlı surette
istişarede
bulunmayı, incelemeler yapmayı ve müşterek bir anlaşma
ile kabul edilen projelere katılmayı,
Kabul etmiş bulunmaktadır.
Bu cümleden olarak İktisadi İş Birliği Teşkilâtında, halen Sanayi Bakanlığının faaliyetleri
ile ilgili Enerji ve Sanayi komisyonları kurulmuştur.
Bu teşkilâtın yukarda açıklanan maddeler gereğince talebettdği bilgi, Sanfcyi Bakanlığı -tara
fından derlenmekte ve Maliye Bakanlığının buna muvazi olarak kurduğu organlar vasıtasiyle
adı geçen teşkilâta ulaştırılmaktadır.

Ancak 6973 sayılı Sanayi Bakanlığı Kuruluş Kanununa 1957 yılınm ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere ve o zamanki vaziyete göre eklenmiş bulunan (1) numaralı cetvelde gösterilen
kadrolarla bu malûmatı sıhhatli olarak toplayıp vaktinde ilgili teşiklâta ulaştırabilmek çok
güç olmaktadır.
Zira; 6978 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, Bakanlık teş
kilâtında ne Tetkik Heyeti ne de Bakanlığa ait mevzuları enine boyuna tartışıp düzenliyecek bir
Danışma Kurulu yoktur.
Ayrıca, gerek Sanayi Bakanlığının, gerekse Bakanlığa bağlı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
genel ekonomi politikalarına istikamet veren meselelerin halli geniş çapta 'bir tetkik ve istişare
kuruluna ihtiyaç göstermektedir.
Her nekadar önümüzdeki devre zarfında, Devlet Personel Kanunu hazırlanmakta ve bakanlık
lar teşkilât kanunlarının yeniden düzenlenmesine çalışılmakta ise de; yukarda arz olunan ve
ekonomik gelişmemizde hayati önem taşıyan işlerin bir an önce ve icabına uygun olarak görül
mesi de katî bir zaruret arz etmektedir.
Diğer taraftan kalkınma plânının hazırlanması ve yürütülmesinde Hükümete istişari hizmet
gören Devlet Plânlama Teşkilâtına mütenazır olarak bakanlıklarda plânlama ünitelerinin teşkili
de zaruri bulunmaktadır.
Ayrıca, Avrupa Ekonomik Komisyonu ve üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküllerle heıınahenk olarak çalışmak ve bu konuda Sanayi Baaknlığına düşecek görevleri eksiksiz olarak
yapmak mecburiyet ve zaruretinde bulunmaktayız.
Bu itibarla gerek milletlerarası münasebetlerde üzerimize düşen vazifeleri ifa, gerekse
Bakanlığın merkez muamelelerinin bugünkü sıkışık durumu muvacehesinde teknik işleri a y n
bir şahsa gördürmek suretiyle muameleleri kanalize edebiLmeye, malûmatın
hazırlanmasını
ve tertiplenmesini sağlıyacak istişare organı yerine, - geçmek üzere ve diğer bakanlıklarda da
bulunduğu veçhile umum müdür ve daire reisi sınıfından en az üç aded müşavir istihdamına ve
geniş ölçüde memleket ekonomisini sevk etmek durumunda olan Sanayi Bakanlığının diğer
günlük işlerini yürütmek üzere yine diğer bakanlıklarda olduğu veçhile müsteşar yardımcı
lığı kadrosunun ihdasına zaruret duyulmuştur.
îhtası mutasavver ve kanun tasarısına ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen bu kadrolar se
bebiyle bütçede her hangi bir ödenek artışına lüzum ve mahal bulunmamaktadır. 2üra, bunlar
için lüzumlu ödenek, kadro tasarrufu ile karşılanmıştır.
Bu sebeplerden dolayı ilişik kanun tasarısı hazırlanmış 'bulunmaktadır.

Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyon
Esas No. : 1/432
Karar No. : 2
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Yüksek Başkanlığa
Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı; havale edildi
ği Sanayi ve Plân komisyonlarından üçer üye seçilmek suretiyle, Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 5 . 4 . 1963 tarihli 67 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen, Geçici Komisyonumuz
da ilgili Sanayi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin huzuru ile tet
kik ve müzakere edildi.
Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen hususlar ve gerekse Hükümet tem
silcilerinin vermiş oldukları izahlar komisyonumuz üyeleri tarafından da yerinde görüldüğün
den kanun tasarısı prensip olarak kabul edilmiştir.

V M. Meclisi
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Ancak; maddelerin görüşülmesinde
1 nci madde ile değiştirilmek ^ istenen 3 ncü madde
nin (A) fıkrasının 2 nci paragrafındaki «Müsteşar yardımcıları, müsteşar tarafından veri
len emirler dâhilinde bakanlık işleriılin yürütülmesinde müsteşara yardım eder» ibaresi tat
bikatta tereddüt yaratabileceğinden, bu kısmın çıkarılması komisyonumuzca uygun görülerek
3 ncü maddenin (A) fıkrasınin 2 nci paragrafı;
«Müsteşar yardımcıları bakanlık işlerinin yürütülmesinde müsteşara yardım eder» şeklinde
değiştirilmiş ve tasarının diğer maddeleriyle ctvel aynen kabul edilmiştir.
Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Konya
Burdur
Bursa
R. özal
N. Yavuzkan
1. Yılmaz
Artvin "
O. S. Avcı

Sivas
M. Vural

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında
ki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve
bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve
bu bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılması*
na dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve
3 ncü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
«Madde 2. — A) Müsteşarlık;»
«Madde 3. — A) Müsteşarlık : Müsteşar,
Bakanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adı
na ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa
ait işleri mevzuat dâhilinde tanzim ve idare
eder ve gereken emirleri verir.
Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından
verilen emirler dâhilinde Bakanlık işlerinin
yürütülmesinde müsteşara yardun eder.»
MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 6973
ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) saylılı cet
velde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar
eklenmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4.— Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
25 . 3 .1963
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
İsmet İnönü
E, Alican

MADDE 1. — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve
3 ncü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — A) Müsteşarlık;
Madde 3. — A) Müsteşarlık : Müsteşar,
Bakanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adı
na ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa ait
işleri mevzuat dâhilinde tanzim ve idare eder ve
gereken emirleri verir.
Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde Müsteşara yardım eder.

M. Meclisi

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 6973
ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) sayılı cetvel
de derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
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Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
H. Dinçer

Devlet Bakanı ve
Başfo. Yardımcısı
T. Feyzioğlu

Devlet Bakanı
.yi. Ş. AğanoğİM
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
R. Ay bar
Adalet Bakanı
A. K. Yörük

N. ökten
lillî Savunma Bakanı
1. Sancar
Dışişleri Bakanı V.
T. Feyzioğlu

İçişleri Bakanı
//. 0. Bekata
Maliye Bakanı
F. Melen

Hükümetin
[1]
D.

Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
§. R. Hatipoğlu
/. Seçkin
Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
M. Ete
Y. Azizoğlu
Tarım Bakanı
(Jüııı. ve Tekel Bakanı
0. Öztrak
M. tzmen
(jahşnıa Bakanı
Ulaştırma Bakanı
R. öçten
B. Ecevit
Sanayi Bakanı Ba . - Ya. ve Turizm Bafeanı
C. Tevfik Karasapan
Fethi ÇeUkbaş
îmar ve îskân Bakanı
F. K. Gökay

Aded

Memuriyetin unvanı

teklifine bağlı cetvel

SAYILI CETVEL
Maaş

6973 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan
MERKEZ TEŞKİLATI
Hukuk Müşavirliği
O Raportör
1
950
5

4

Sanayi Dairesi Reisliği
Mühendis (Kimyager olabi
lir) (İhtisas yeri)

1
1

1 100
950

Enerji Dairesi Reisliği

1 100

VİLAYET MEMURLARI
Sanayi Bölge Müdürü (İhti
s
sas yeri)
1

Müsteşar Muavini

Sanayi Bölge Müdürü (İhti
sas yeri)
G Sanayi Müdürü (İhtisas yen)

7347 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan

[2]
3

5

2

8

1 250

Yüksek Mühendis, Mühendis
(İhtisas yeri)
10 Büro Şefi

1
1

700
500

3

1 500

SAYILI CETVEL
1 500 I 3

(Geçici Komisyonun

Bakanlık Müşaviri

deği§tiri§ine bağlı cetvel)

Kanun tasarısına bağlı (1) sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir.

>M»m

M, Metlim '
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