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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
147 

149 

III. — BAŞKANLİĞİN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 149 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 149 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun Katma Değer Vergisi uygulaması konu
sunda gündem dışı konuşması 149:151 

B) Tezkereler ve Önergeler 151 
1. —' Kuveyt ve Bahreyn'e gidecek olan 

Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönü
şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı A, Mesut Yılmaz'm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne- dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/681) 151 

2. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet 
Bakam Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/682) 151 

3. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı' 
nın Sayıştay Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/63) 151 

Sayfa 
757 C) mışma Kurulu Önerileri 

1. —> Manisa Milletvekili ve Devlet eski 
Bakanı İsmail Özdağlar hakkındaki Meclis 
ısoruşturması önergesinin gündemin «Özel 
Gündemde Yer Atacak İşler» kısmında, yer 
alması ve Meclis Soruşturması açılıp açılma
ması konusundaki görüşmelerin Genel Kuru
lun 10 Ocak 1985 Perşembe günkü Birleşi
minde yapılmasına dair Danışma Kurulu öne
risi 151:152 

IV. — SEÇİMLER 152 
1, — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık 

bulunan üyeliğe seçim 152 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 152,193 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 152 
1. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal' 

in, yeminli özel teknik bürolara yapılan baş
vurulara ve Tonuçlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/187) ' . 152 

2. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman' 
in, modern matematik eğitimi yapan okullara 
ilişkin MİUÎ Eğitim Gençik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203X 152 

3. _ Ordu Milletvekili Ba'hriye Üçok'un, 
köy öğretmenlerinin mahrumiyet zammına 
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Sayfa 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 152 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'rn, 
İstanbul İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/218) 152 

5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Çoikran Suyu mecrasının 
değiştirilmesinden doğacak sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 152 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman De-
mirtaş'ın, üniversite öğrencilerinden alınan 
harçlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 153 

/ 7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının uygulanmasına ilişkin Başbakandan 
ısözlü soru önergesi (6/225% 153 

8. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mi
mar oğlu'nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'de-
ki bakır madenine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 153 

9. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Boğaz Köprüsü ve köprü geliri his
sedarlarına ilişkin sözlü sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ce
vabı (6/228). 153:155 

10. — (Denizli Milletvekili Haddi (İbrahim 
Şahin'in, zeytinyağı ıskandajlıylla ilgili davaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
.(6/229) 155 

11. — Zonguldak Milletvekilli 'Muhteşem 
Vasıf Yüoel'in, Zonguldak İlli Kapuz ısemitinde 
Hazine arazisi üzerinde inşa edilen komutlarım 
durumuna ilişkin Bayındırlık ve llsfcân Baka-

• miradan sözlü soru önergesi 1(6/230) 155:156 
12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 

Vasıf Yüoel'in, Orman Ürünleri 'Sanayii Ge
nel Müdürlüğünün Boiu'ya nakledilme nede
nine ilişkim sözlü sorusu ve Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 
(6/231) 156:157 

13. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Yenice lile IBolu -
Mengen arasındaki oranlan. ısınır ihtilafıma 
ilişkin Tarım Orman ve Köy lîşleri IBakanın-
dam sözlü soru önergesi (6/232) 15$ 

Sayfa 
14. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Bandırma - fotanbul arasındaki vapur 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü 
soru önergesi 1(6/233) 158 

15. — Balıkesir Milletvekilli iDavut Abacı-
gil'in, Sosyal Sigortalar Kurumuna ıtahi işçii'le-
rin yurt dışındaki hizmetlerini borçlanmaları 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkim söz
lü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik .Ba
kanı Mustafa Kaılemli'nlm cevabı (6/234) 158:159 

16. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, iyi cins patates tohumu İthalime lillişkim 
Tarım Orman ve Köy Itşileni Bakanından söz
lü soru önergesi (6/235) 159 

17. — 'Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir' 
in, Maden Dairesinde görevli bazı memurlara 
kömür ruhsatı verildiği iddiasına tilişkim Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/236) 159 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbant-
oğlu'num, Tapu ve IRadasıtro Genel Müdür
lüğünden Erzurum Valiliğine çekildiği iddia 
edilen mesaja İlişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru. önergesi .(6/237) 159 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplan 193 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

ci'giıl'in, Balıkesir İline bağlı bazı köylerim iç
me ısuyu sorununa ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve (Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın yazılı cevabı (7/297) 193 

2. — (Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin, Balıkesir'in Manyas ve Balya ilçele
rimde tarım ve veteriner teknisyeni yetiştire
cek okullar açılmasına ilişkin sorusu ve Tanım 
Orman ve IKöy İşleri (Bakamı H. Hüsnü Do
ğan'ın yazılı cevabı (7/299) 193:194 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İli köylerinin içmesuyu so
rusuna ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Koy İşleri 'Bakamı H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabi (7/314) 194 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DtÖBR İŞLER 159 

1. — Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname lile IBu Kararma-

— 146 — 
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Sayfa 
menin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kaırarname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komisyon
ları raporları (1/116, 1/511, (S. Sayısı : 214) 159:180 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci iMaddelerinin Değiştirilmesine Daıir-
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 180 

3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet komisyonları raporları (1/610) <S-
Sayısı: 210) 180 

4. — Yozgat 'Milletvekili Mehmet Bağçeci' 
nin, 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayri. 
menkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu {2/162) (S. Sa
yısı : 212) Î80 

5. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ım, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Ka« 

Sayfa 
nununun 224 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu <2/l63) (S. Sayısı : 219) 180 

6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü 
Taşar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 
6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Akitler Hakkında Kanunun Değişik 10 
uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklif i ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/179) (S. Sayısı : 228) 180:183: 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile • 
Libya Arap Halk Sosyalist Cemaniriyesi Ara
sında 13 Eylül 1984 Tarihinde İmzalanan Sos
yal GüVenik Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve. 
Sağhk ve Sosyal İşler; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/617) (S. Sayısı : 232) 183:184,190,195: 

198 
,8. — Üst kademe yöneticilerinün yetiştiril

mesi hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı : 223) 184:190, 

190:192 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00 t̂e açıldı. 
İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın vefatına dair 

Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda bu
lunuldu. 

Devlet Bakanı Manisa 'Milletvekili İsmail özdağ-
lar'ın istifası ile boşalan Devlet Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Cemal Büyüfcbaş'ın; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Sudi Türel'in; bu suretle boşalmış bulunan Devlet 
Bakanlığına da İstanbul' Milletvekili Mustafa Tınaz 
Titiz'in atanmalarının uygun görüldüğüne dalir Cum-

. hurbâşkanlığı tezkeresii ile, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 1 inci yıldö

nümü (münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından .gönderilen mesaja, KKTC Kurucu 
Meclis Başkanvekili ve Başbakanı tarafından gönde
rilen cevabî mesajlara dair Dışişleri Bakanlığı tezke
resi ve cevabî mesajlar; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arka

daşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kul
lanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devletli zarara uğ
rattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında Anaya
samın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/328) okundu; Ana
yasanın 100 üncü maddesine göre en geç bir ay içe
risinde görüşme gününün ıtespit edileceği ve Genel 
Kurula sunulacağı açıklandı. 

Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasama Do
kunulmazlığının 'Kaldırılması Hakkında (3/623) (S. 
Sayısı : 229) ve 

Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkunda (3/624) (S. 
Sayısı : 230); 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Kar
ma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde iti
raz olunmadığı takdirde raporların kesinleşeceği açık
landı. . 

Danışana Meclisinin 1983 yılı Kesinhesabına İliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnce
leme Komisyonu Raporu (5/15) (S. Sayısı : 231) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant'oğlu'nun, İs
tanbul İM Emniyet eski Müdürü hakkındaki ihbar ve 
iddialara ilişkin (6/219) sözlü sorusuna İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbuılüt cevap verdi; soru sahibi de cevaba 
karşı görüşlerini açıkladı. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına gön
derilen işçilerden tş ve İşçi Bulma Kurumunca ücret 
alındığı iddiasına ilişkin (6/222) sözlü siorusuna Çalış
ma ve 'Sosyal Güvenlik 'Bakanı Mustafa Kalemli ve 

Balıkesir Milletvekili DaVut Abacıgil'in, Yunanis
tan'a yapılan balık ihracatına ilişkin (6/227) sözlü so
rusuna da Tarım Orman ve Köy İşleri Balkanı H. 
Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler. 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın <6/l 87) söz

lü soru önergesi soru sahibi izinli olduğundan, 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212'), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/218), 

' Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/224), 

Siirt Milletvekili N. Naci Mimaroğlu'nun (6/226), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/228) 

sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarımdan, 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 
a'nın (6/223), 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/229), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vafıs YücePin 

(6/230) sözlü soru önergeleri soru sahipleri ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/225), (6/237), 

Balıkesir MHetvekili Davut Abacıgil'in (6/233), 
(6/234), (6/235) sözlü soru önergeleri soru sahipleri
nin birden fazla sorusunun gündemde yer alması ne
deniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince, 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/231), (6/232) sözlü soru önergeleri soru sahibi Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mah
sus olmak üzere ve 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in (6/236) sözlü 
soru önergesi ve mehil verildiğinden; 

Ertelendiler. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görev

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında (1/117), (1/512) (S. Sayısı : 165), 

25.1.1956 Tarih ve 664' Sayılı Türk Eczacılar Bir
liği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ile 25.1.1956 Tarihli ve 
6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 16.5.1983 Tarihli ve 68 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümleri ile 6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında (T/31, 1/34) (S. 
Sayısı : 213); 

Kanun taşırılan, görüşmeleri tamamlanarak ka
bul edildi ve kanunlaştı. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilea; 

23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Bir
liği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 Tarih ve 6023 
Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Ek
lenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarih ve 65 Sayılı Kâ
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
6023 Sayılı Kanunun Ba/ı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun da (1/533) (S. 
Sayılı : 208) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi. 

9 Ocak 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana Çankırı 

Cüneyt Canver Saffet Sakarya 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 1 . 1985 Çarşamba 

Teklifler * 
1. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er

den ve 10 Arkadaşının, Kaimu Kurum ve Kuruluş
larında Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılıp işletilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/192) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.1.1985) 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü 
Maddesinin (j) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/193) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi:. 4.1.1985) 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
Maddesi (A) Bendinin (2) Numaralı Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/194) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.1.1985) 

Tezkereler 
1. — Bağ - Kur ile îş ve işçi Bulma Kurumunun 

1983 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesap
ları Raporlarının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
51 inci Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Kat
ma Değer Vergisi uygulaması konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Sayın Saıbit Batumlu'nun Katma De
ğer Vergisi ile ilgili gündem dışı konuşma isteği var. 

Tezkeresi (3/663) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1985) 

2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1983 Yılı 
Çalışma Raporu ile Bilançosunun Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/669) (Kamu iktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1985) 

Raporlar 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 

ve 8 Arkadaşınm, 9.7.194? Tarih ve 4792 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/41) (S. Sayı
sı : 234) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) (GÜNDEME) 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Şırnak kömürleri ddcapajma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakarından sözlü soru önergesi 
(6/241) (Başkanlığa geliş iarihi : 8.1.1985) 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Buyurun Sayın Sa'bit Batumlu. 
Süreniz 5 dakika Sayın Baltumlu. 
SABİT BATUMLU (fetaribuıl) — Saygıdeğer Baş

kan, çok değerli milletvekilleri; yeni yıla henüz gir
miş 'bulunuyoruz. Bu nedenle yüce Meclisimize ve 
Türk Milleitıine 1985 yılının hayırlı ve uğurlu olması 
temennisiyle sözlerime başlıyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Cüneyt Canver (Adana) 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Saygıdeğer üyeler, bu yüce Meclisten çıkarılmış ı 
olan Katıma Değer Vergisi Kanunu ile uygulama 1 
Ocak tarihinden itibaren piyasada yürüdüğe korumuş 
bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi bu Meclisten 
çıkarken, Katma Değer Vergisinde çeşitli noktala
rında, çeşitli önergeler verilerek bazı değişikliklerin 
yapılması arzu edilmişti; ne yazık ki, iktidar partisi
nin 211 parmağı sayesinde aynen çıkarılmıştır. Ay
nen çıkanınken Katma Değer Vergisinin (balbası 'bu
radaydı; ama ne yazık ki, Katma Değer Vergisi çık
tıktan sonra, aradan bir gün geçmeden, Katlma Değer 
Vergisinin babası 'bu işıin başından ıskat edildi. Böy
lece Katma Değer Vergisi aradan birkaç hafta geç- ı 
tikten sonra delinmeye başladı ve uygulama gününden 
önce Katma Değer Vergisinde birkaç delik meyda
na geldi. Bu deliklerin de getirdiği imkânlar bugün I 
'hiçbir işe yaramadı. Şu anda piyasamızda bir çal
kantı içinde vatandaş soyulmaktadır. Kimin ne al
dığı belli değil, kimin ne ödediği 'belli değil, bir kar
gaşa içinde, herkesin ağzında «tfCaıtma Değer Vergisi» 
kelimesi var; faturalı veya faturasız bir soygun de
vam etmektedir piyasada.ı 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, bu konuya hep 
beraber eğilmek zorundayız. Çünkü buraya gelirken 
yüce milletimizin vekâletini terriisilen buraya geldik; 
o halde yüce milletimizi ezdirmek için ortaya konu
lan kaidelerin geçersizliğini yine yüce 'Meclisten, 
sizin yüce çalışmalarınız arasından değerlendirerek 
vatandaşın ezilmesini bertaraf etmek zorundayız. 

ıSayın hükümet, şu günllerde kendi bünyesinden bir 
başka hadiseyi gündeme getirerek, Katma Değer Ver
gisini gölgede bırakmaya çalışmaktadır. Buna göre, I 
bir sayın bakanın üzerine yürmek suretiyle adliye 
mekanizması çalıştırılmak istenümekltedir, fakat uy
gulamak istedikleri noktaların hepsi yanlıştır, Anaya
saya aykırıdır. 

Sayın Başbakan kendi müşavirlerine bir hükümet 
üyesıini hiçbir zaman denetletemez, onun hakkında 
herhangi bir soruşturma açtıramaz. Bir hükümet üye
si hakkında yapılacak bir soruşturma var ise, o yeıtlki 
yüce Meclise aittir. Yani "hadise buraya gelir, ondan 
sonra diğer mekanizmalar çalış/tırılır. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu, Kat
ma Değer Vergisi kargaşası içinde vatandaşın soyul
masına yüce Meclisin asla müsade etmemesi gere
ğidir. 

Bir de, biliyorsunuz Katma Değer Vergisinin yü
rürlüğe gireceği 1 Ocak tarihinden itibaren, noter tas
dikli fatura ve vergi makbuzlarının uygulamaya ko- ] 

ı nulması gereği hükümet tarafından ilan edilmiştir. 
Şu anda noterler tıklım tıklım doludur. Her noterin 
günlük iş kapasitesi yaklaşık 200 vatandaşın işinin 
yapılmasına iımlkârr vermektedir. Bu durum da no
terlerde büyük bir izdihamın meydana gelmesine se
bep olmuştur. 

Katma Değer Vergisi uygulamasında kullanılacak 
makbuz ve faturaların noterlerin onayından geçiril
mesi aylarca zaman alacaktır. Bu kadar zaman için
de tahsil edilen paraları kimiler cebine indirecektir ve 
vatandaş nasıl soyulacaktır lütfen bunun tetkikini hep 
beraber yapalım. 

I Evvela noter uygulamasından çok daha basit bir 
uygulamayı ortaya getirmek zorundayız. Her faturanın 
veya her makbuzun arkasına, noterin tasdik ederken 

| vereceği numara ve tarifti faturayı yazan kişi tara
fından faturaya 'yazılabilir, böylece noterlerdeki izdi
ham önlenmiş olur. 

Ayrıca, yine 'Katma Değer Vergisi buradan çıkarı
lırken tiki parti grubu tarafından, Halkçı Parti ve MDP 
Grubu tarafından, verilen önergelerin bir tanesi bile 
dikkate alınmayarak kanun Olduğu gibi çakmıştır. 
Bugün de kanun delinmek suretiyle, birkaç noktanın 
uygulaması bir süre sonra yapılacak diye, birtakım 
maddeler Katma Değer Vergisi dışında bırakılmıştır. 
Bunun gerçeklere uyup uymadığı bir sarahat kazan
madığı içindir ki, çaycısından tutun hamamcısına, 

. hamacısından tutun yorgancısına, meyhanecisine ka
dar her yerde bir Katma Değer pusulası vardır, ama 
karşılığında kanun kapsamı içinde önerilen gerçek 
makbuzlar yoktur, sadece vatandaş soyulmaktadır. 

I Yıllardan beri biliyorsunuz bir İşletme Vergisi 
I uygulaması piyasamızda vardı, ancak bu İşletme Ver

gisini alanlar devlete yüzde kaçını ödemiştir bugü
ne kadar. Hükümet mümkünse bunu burada söylesin; 
ama söyleyemez, çünkü devletin kasasına hiçbir za
man İşletme Vergisi girmemiştir, hepsi alan mües
sesenin cebinde kalmıştır. 

Ka'tma Değer Vergisi uygulamasıyla ilgili konuyu 
hükümetin tekrar ele almasını ve yüce Mecliste ge
reken tashihlerin yapılmasıını önemle rica ediyorum. 
Sayın hükümet bu meseleyi kulak arkasına atamaz, 
çünkü vatandaşların soyulmasına hiçbir zaman mü
saade edemeyiz.! 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Batumlu, lüt
fen toparlayınız, 

SABİT BATÜMUU (Devamla) — 1 saniye to
parlıyorum efendim. 

Diğer taraftan, okuma yazma seferberliği içerisin-
j de bulunuyoruz. Okuma yazma seferberliği içerisin-
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de 'bir gazeteye, 'bir dergiye ve bir kitaba Katıma De
ğer Vergisi uygulanmaktadır. Zaten basın kâğıt fi
yatlarının her geçten gün yükselmesi nedeniyle yeteri 
kadar sıkıntı içindedir. Bunlardan bir de Katma De
ğer Vergisi alınırsa, nerede kaldı okuma yazma se
ferberliği? O hakle bunun adını okuma yazma sefer-
'berliği değil de okuma yazmama seferberliği koya
lım lütfen. Ya 'bu gerçekleri görelimi, ya ğörmemez-
lifcten gelmeyel'im değerli milletvekilleri, 

Ayrıca, piyasanın buıgün içinde bulunduğu para 
sıkıntısı nedeniyle yüzlerce firma, çalıştırmakta oldu
ğu işçilerin aylıklarını ödeyememe durumuna gelmiş
tir. İflaslar ardı ardına devam etmektedir. Lütfen, 
Sayın hükümetten bu konuya acilen çözüm bulma
sını ve iflasın eşiğine gelen firmalarda çalışan va
tandaşlarımızın ücretlerinin acilen ödenmesinin temi
nini önemle rica ediyorum. 

Yüce 'Meclisin bu konulara uzaktan bakacağını 
sanmıyorum. 5 dakika gibi kısa bir zaman içerisinde 
arz etmeye çalışitığım bu konulara yeniden elbirliği 
içerisinde eğilmenin kıvancını sizlerden bekliyorum. 
'Katma Değer Vergisinin uygulanmasında, kanunun 
çıkmasında büyük emeği olan, «Katma Değer Vergisi 
Babası» olarak anılan arkadaşımız da aramıza gel
miştir. Kendisinden de 'bu konuda neler yapılabile
ceğini yüce Meclise ve hükümete aktarmasını tekrar 
rica ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baıtumlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuveyt ve Bahreyn'e gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/681) 

IBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» 

bölümünde Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır, 
okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım î 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 4 - 8 Ocak 1985 

tarihleri arasında Kuvey^ ve Bahreyn'e gidecek olan 
Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-

2 . 1 , 1985 0 : 1 

maz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerimize sunarım. 

(Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yar
dımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/682) 

BAİŞKAN — 2 nci tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - Suudi Arabistan Karma Ekonomik Ko
misyonunun 7 - 1 1 Ocak 1985 tarihleri arasında Ri-
yad'da yapılacak 2 nai Dönem toplantısına katılmak 
üzere Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik ötmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
- Cumhuırbaşıkanı J 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı'nın Sayış
tay Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/63) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa önergesi 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sayıştay Komisyonundan is

tifa ediyorum^ Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

ismail Dayı 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ ' 
1. — Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı 

İsmail özdağlar hakkındaki Meclis Soruşturması 
önergesinin gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler» kısmında yer olması ve Meclis Soruşturması 
açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel 
Kurulun 10 Ocak 1985 Perşembe günkü Birleşimin
de yapılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vaJ> 
dır, okutup oylarınıza sunacağım : 
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Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 9.1.1985 Çarşamba günü yap
tığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karadumari 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkam . 

M. Turan Bayezit 
Halkçı Parti Grubu 

Temsilcisi 

Ercüment Konukman 
Anavatan Partisi Grubu 

Başk'anvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Milliyetçi Demokrasi 

Partisi Grubu Temsilcisi 

Öneri : 
Genel Kurulun 8.1.1985 tarihli 50 nci Birleşimin

de okunmuş bulunan, Manisa Milletvekili ve Dev
let eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkındaki Meclis 
Soruşturması önergesinin, gündemin «Özel Gündem
de Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve Ana
yasanın 100 üncü maddesine göre Meclis Soruştur
ması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin, 
Genel Kurulun 10 Ocak 1985 Perşembe günkü bir
leşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öne
risini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyelik için 
Anavatan Partisi Grubunca, Balıkesir Milletvekili 
Sayın İsmail Dayı aday gösterilmiştir. Bu hususu 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Zonguldak Milletvekili İsa Var
dal'ın sözlü sorusu var; fakat Sayın Vardal izinli bu
lunduğundan bu sözlü soruyu işleme koyamıyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Sişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN - - 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Sişman'ın modern matematik eğitimi yapan 
okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bilâl Şişman?.. Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin MilU 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, köy öğretmenlerinin mahrumiyet 
zammına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından söziü soru önergesinin görüşülmesine ge
çiyoruz, 

Sayın.Bahriye Üçok?.. Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar, 
Bu sözlü soru da ertelertirıiştir. 
4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 

İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
| Rüştü Şardağ'ın, İstanbul İli emniyet eski müdürüne 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 

Sayın Şardağ?.. Buradalar. 
Sayın Baş'bakan veya yetkili bakan?.. Yoklar. 
S'özlü soru önergesi ertelenmiştir. 
5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

(BAŞKAN — 5- inci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın sözlü sorusu yer al
maktadır, fakat Sayın Kara'a izinli bulunduğundan 
sözlü Soru 'ertelenmiştir,, 
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6. — Hatay Milletvekili Abdurramhan Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

BAŞKAN — 6 mcı orakla, Hatay Milletvekili Ab-
durrahman Demirtaş'ın, -üniversite öğrencilerinden 
alınan harçlara ilişkin Miiillî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Abdurrahrnan Demirtaş?.. Yok. 
Sayın M I Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/225) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bıeşincl Beş Yıllık Kalkınma 
Planının uygulanmasına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbaritoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya ilgili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmi^tür. 
8. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 

nun, Siirt tli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — 8 indi sırada, Siirt Milletvekili Nej
det Naci Mimaroğlu'nun, Siirt Mi Şirvan - MadenkÖy' 
(deki bakır madenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Nejdet Naci Mimaroğlu?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'm cevabı (6/228) 

BAİŞKAN — 9 uncu sırada, Manisa MiMıvekiii 
Abdullah Çakırefe'nin, Boğaz Köprüsü ve köprü ge
liri hissedarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi yer almaktadır, 

Sayın Abdullah Çakırere?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya ilgili bakan?.. 
Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanı buradalar. 
Soru 'önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Turgut Özaıl tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim, 
Saygılarımla. 

Abdullah Çakıref e 
'Manisa Milletvekili 

9 . l s 1985 O; 1 

I 1, 25 Kasım 1984 günkü gazetelerde İstanbul Bo
ğaz Köprüsünün garantisinin olmadığı, benzeri köprü
lerin arızalandığı, İngiltere^deki Severen Köprüsünün 
durumu örnek gösterilerek, üniversitelerde, halk ara
sında teknik düzeyde tartışıldığı görülmektedir. Adı 

| geçen köprünün ^durumu nedir? 
'2, Satışa çıkarılan köprü teknik bir arıza yüzün

den çalışamaz duruma, geldiğinde (her ne kadar tamk 
fonu ayrılmış olsa da) fon yeterli gelmezse durum ne 
olacaktır? 

3, Fevkalade hal karşısında köprüye el konulup 
muayyen vasıtaların geçmesine izin verildiğinde ve
ya kamu yararına çakışmaya yöneltildiğinde, hisse se
nedi alanların güvencesi nasıl karşılanacaktır? 

4, «İcraatın İçinden» programında Keban Bara
jını da satacağınızı açıkladınız. İleride barajda mey
dana gelecek teknik veya doğal arızalardan doğacak 
hasarların para farzına göre kıymetleri nasıl değerlen
dirilecektir? 

5, Bu hasarlar Sonucunda köprü ve barajzedeler 
meydana gelmeyecek midir? 

HAIŞKIAN — ıBuyurun Sayın Bakan. 
Sayın Giray, süreniz 10 dakikadır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
Üyeler; İstanbul Boğaziçi Köprüsü hizmete açıldığı 
1973 yılından bu yana, malzeme ve işletme bakımın
dan karayolları tarafından sürekli bir inceleme altın
da bulunmaktadır. Köprünün bakımı, Karayolları 
Genel Müdürlüğünce yayınlanan, İstanbul Boğaziçi 
Köprüsü Bakım Rehberine göre bütün yıl boyunca 
sürekli olarak yapılmaktadır. Bu kontroller sırasın
da yorulma belirtileri olup olmadığının tespitine ayrı 
bir önem verilmektedir. Bugüne kadar köprüde ve 

I elemanlarında herhangi bir arıza.'belirtisine rastlanıi-
I mamıştu\ 
I Yukarıda söz konusu edilen periyodik bakım ve 

kontrollere ilaveten köprü, 1985 yılı içerisinde bir 
I deneysel muayeneden de geçirilecektir; bu da ihale 
I edilmiştir. Bu iş Ocak ayı içerisinde başlıyor ve seçi-
I len yeterli firmalar arasında ihale edilip bu sene içe-
I risinde devamı sağlanmıştır. Bu bakımdan, köprünün 
I kontrolü yönünden gerek gazetelerde, gerekse üniver

sitelerde yapılan münakaşaları kaydı ihtiyatla sayın 
I kamuoyumuzun karşılamasını - bilhassa rica ederim. 

Allah'a şükür köprümüzde bugüne kadar hiçbir arıza 
yoktur, 

I «Köprü teknik bir arıza yüzünden çalışamaz du-
I ruma geldiğinde fon yeterli olmadığı takdirde durum 
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ne olacaktır?» diye bir soru var. Şimdi biz teknik arı
zayı ışu anda uzak ihtimal olarak görmekteyiz. O ba
kımdan böyle bir şeyin yakın istikbalde olacağı ka
naatimde değiliz. Fakat bu çeşit hir Sorunun akla gel
mesi bile, 2 nci köprümün yapılmasının, aslında ne 
kadar geciktiğini bize gösteren bir ifadedir. Köprü 
gerçekten bugün yedeks'iz çalışmakta olan çok önem
li bir yapıdır Ve teknik arıza değil, normal bakımlar 
için dahi köprüyü kapatmak, bir şeridini kapatmak, 
orada bir bakım yapmak çok büyük bir promlem 
olarak karşımızda durmaktadır. Bunu istanbul'a gidip 
gelen, köprüden geçen veya o sıradaki bakım çalış
malarına tesadüf eden vatandaşlarımız yahut sayın 
arkadaşlarımız görmüşlerdir. Onun için bildiğiniz gi
bi istical ile 2 nci köprüyü yapıp bu durumdan kur
tulmanın çaresini aramaktayız. . 

«Fevkalade hal karşısında köprüye el konulup 
muayyen vasıtanın geçmesine izin verildiğinde veya 
kamu yararına çalışmaya yöneltildiğinde, hisse senedi 
alanların güvencesi nasıl karşılanacaktır?» Hisse se
netleri biliyorsunuz 3 senelik ve 5 seneliktir ve bu sü
re içerisinde köprünün bugün bize verdiği muayene 
raporlarına göre -ki beynelmilel olarak da yapılmak
tadır- 3 ve 5 sene içerisinde böyle bir durumun ol
mayacağı kanaatindeyiz ve o esnada da inşallah 1988 
sonundan evvel 2 nci köprüyü ortaya koymuş olaca
ğız, 

Hisse senedi alanların hisse senetlerinin süresi ve 
onların gelirlerinin güvencesi bu 5 senenin içindedir 
en fazla ve esasında bir gelir ortaklığı senedidir onu 
da 'biliyorsunuz. Memleketin başına, memleketi sar
sacak kadar, köprünün büyük bir teknik arızaya ma
ruz kalması gibi büyük bir problem geldiği takdirde, 
köprünün gelirinin ortaya çıkmamasından meydana 
gelecek kayıplara vatandaşımız, esasında olayın bü
yüklüğü karşısında, küçük diye bakacaktır, ondan da 
eminim/ 

YILMAZ İHSAN RASTÜRK (i'stanbül) — Köp-
rüztede olarak kalacaklardır, 

BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKİANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — «Keban Barajını da sa
tacağınızı açıkladınız, ileride barajda meydana gelecek 
teknik veya doğal arizalardan doğacak hasarların pa
ra arzına göre kıymetleri...» konusuna gelince : 

Efendim, ta'biî arızadan bahsetmek kojlay bir şey
dir; yalnız arıza ihtimallerini 'Ortaya getirmek lazım
dır. Bu çeşit büyük yapılarda, yapı projelendirilirken 
ortaya konan emniyet faktörleri ve ortaya konan 
yapının yüklenme ihtimalleri Çok fazla geniş tutul-
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muştur. O bakımdan, eğer ilk seneler içerisinde bir 
olay yok ise, dünyadaki istatistikler de onu göster
mektedir ki, bu gibi 'büyük yapılarda sonraki yıllar
da barajın gölü sedimanla doluncaya kadar başınıza 
'bir şey gelmez; inşallah öyle b'ir şey de meydana gel
meyecektir. Bu husus, olayın büyüklüğü karşısında 
o zaman düşünülür efendim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Safa Giray. 
Sayın Abdullah Çakırefe, konuşmak ister misiniz 

efendim? 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Evet, 

Sayın IBaşkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakırefe, süreniz 

beş dakikadır efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın, öner
geme karşı vermiş oldukları cevapları tatminkâr bul
mak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, teknik arıza olmaması için 
Allah'a dua ediyoruz; hepimiz Müslümanız, Allah'a 
inanıyor ve dua- ediyoruz. Zaten Sayın Başbakan da 
başlangıçta hükümet programını okurken, en sonunda 
programı da (Allah'a havale etmişti. Bizde Anadolu' 
da şöyle bir âdet vardır; bir hastanın yanına gidince, 
devamlı durumunu sorarız. Hasta iyileşım'edİyse duru
munu yakınlarına sorarız; «Hasta iyi değil efendim; 
gidici» «Peki doktora gösterdiniz mi?» «Doktora da 
gösterdik, okutup üflettik de, ama... (ANAP sırala
rından «Allah'a havale edin» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Evet 

efendim, aynen öyle; bunun üzerine hasta, «Öyleyse 
Allah iyi yapsın» diyerek Allah'a havale edilir. ' 

Sizin programınız da, çalışmanız da Allah'a ha
vale edilmiştir. (HP sıralarından alkışlar) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sizin parti?.. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Bizim 

parti meselesine gelince; bizim aramızda, partilerimi
zin arasında hiçbir fark yok. Bizi muhalefet yapma
makla suçluyorsunuz, siz iktidar olamadınız. Parti
niz iktidarda ama kendiniz iktidarda değilsiniz. (HP 
'sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen sözlü sorunuz 
üzerinde konuşun. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, siz, hükümeti destekleyici milletvekil
lerisiniz. Hükümetin üyeleri de" iktidar değil; onlar 
da iktidar değil, iktidarı destekleyici üyeler. Öyleyse 
iktidar kim, onu Söyleyeyim. 
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'BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — İtiraz 

eden var mı içinizde; iktidar Özal. (Alkışlar) Alkışla
yın, iyi alkışlayın. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, bir dakika dinler mi
siniz? 

Yütfen sözlü soru 'hakkında konuşun, karşılıklı ko
nuşmayalım efendim, lütfen efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Evet 
gayet tabiî, Sayın Başkan, zaten iş orada noktalanı
yor 

'BAŞKAN — Diğer arkadaşları da ikaz ediyorum, 
lütfen siz sözlü soru üzerinde konuşunuz efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Evet 
efendim, 

TALÂT SARGIN <Tökat) — Köprüye mi gel
din? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efendim 
köprüye geliyoruz, zaten köprüdeyiz. 

Buna benzer hadiseler mevcuttur, dünyada bunun 
emsalleri vardır. Bir Iköprü misali gösterd'kn size İn
giltere'de, başka yerde de olmuştur, çalışamaz du
rumdadır. Bir Titanik hadisesi olmuştur, bu transatlan
tik de böyle senetlerle ortaya ve yola çıktı, ama Ti
tanik gitti, herkesin eli böğründe kaldı. Biz vatanda
şın elinin böğründe kalmasını istemiyoruz. Yarın, ik
tidar değişiminde bugünkü tutumunuzu yine kendiniz 
değiştireceksiniz. ıBiz vatandaşın iyi şekilde korunma
sını istiyoruz 

Yarın baraj gelirlerini satmaya başladınız, bunun 
satıışından sonra elektriğe zam yapacaksınız. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Allah barajı yık
masın* 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Allah 
yıkmasın, Allah yıkarsa sen onun içinde boğulursun, 
eğer yakında böyle bir şey olursa, evvela içinde bo
ğulacak sensin. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeye-
#m< 

iM'ÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Biz boğulma
yız, sen kendine bak. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Boğul
maya başladınız yavaş yavaş, yakında hepinizi gö
receğiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖMER PERRUH İLTER (istanbul) — Konuşma
yı öğren, böyle konuşulmaz kürsüden. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Böyle konuşulmaz, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Konu
şulur, konuşulur, sen konuşma adabını bana öğrete
mezsin, 

ıBAŞKAN — Sayın Çakırefe bir dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen
dim, Keban Barajı da satılığa çiktı, yarın köprü gibi 
oraya da zam gelecektir; ama fakir, fukaranın sırtın
dan meydana gelen bu köprü ve bu barajları yine fa
kir, fukaranın sırtına zam yapmak suretiyle ödete
ceksiniz. Beş, on bin kişiye bu köprü ve barajı peş
keş çekiyorsunuz. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Doğru muha
lefet yap, yanlış yapma. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Evet, 
evet. 

'BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Çakırefe, lütfen 
bağlayınız^ 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Sayın. Özal, bir zamanlar köylüye ve bazı işadam
larına kurnaz demişti. Türkiye'ye Sayın Özal gibi böy
le bir kurnaz daha gelmedi. Bir zamanlar herkes kur
naz olamaz İstanbul'dan büyük kurnazlar da çıktı, 
Galata köprüsünü de sattılar, kuleyi de sattılar 
ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe süreniz doldu efen-
d'imj 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ama on
lar yasa dışı kurnazlık yaptılar, Sayın Özal yasa içi 
kurnazlık yapıyor. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakırefe. 
10. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Sahin'in, zeytinyağı skandalıyla ilgili 
davaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
vai'< 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
/ / . — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine ara
zisi, üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/230) 
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BAŞKAN — 11 inci sırada, Zonguldak Milfetive-
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Zonguldak Ilı Kapuz 
semtinde Hazine arazisi üzerinde inşa edilen konutla
rın durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Muhteşem Vasıf Yücel?.. Burada. 
Sayın Safa Giray?.. Yok, 
Ertelenmiştir, 
12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdür
lüğünün Bolu'ya nakledilme nedenine ilişkin sözlü 
sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/231) 

BAŞKAN — 12 indi sırada yer alan Zonguldak 
Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğünün Bokı'ya nakledil
me nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayım Muhteşem Vasıf Yücel?... Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri Bakamı?... Bu

radalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakamı Sayın Hüsnü Doğan tarafından sözlü 
olaıak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla 
arz ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel . 
Zonguldak Milletvekili 

1. Devlet ıBakanı Kâzım Oksay'ın bakanlığınız 
tasarrufları ile ilgili çalışmalara müdahalesi olmakta 
mı? ORÜS Genel Müdürlüğünün Bolu'ya naklinin 
gerçek nedenleri nedir? 

2. Bu nakil isıtemi ile birlikte ORÜS Genel Mü
dürlüğü bünyesinde çalışan kaç personel Bolu'ya 
gidecektir? Bu personelin kaçta kaçınım çoluk çocu
ğu vardır, okula gidiyorlar mı, aileleri, yani eşleri 
de çalışıyor mu? IBolu'da Ikalacaık yerleri temin edi
lebilecek mi? 

3. Genel Müdürlüğün ihracat işlemlerini Bolü'da 
hangi bankalar yapacaktır? 

4. 'Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Nevzat Du-
rukan nerelidir? Ada geçen yerden geçmişte millet
vekilliği için aday olmuş mudur? Bu nakil işinde ken
disinden hangi ikonülardıa yaradanıtaıştıır? 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Doğan, buyurunuz. 
TARIM ORİMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H, HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
miHetvekilleri; bakanflığınıiin ilgili kuruluşlarından olan 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün Bo
lu'ya nakli, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon 
Kurulunun 12 Eylül 1984 ıtarih ve 157 sayılı kararının 
6 ncı maddesiyle kabul edilen ve 3 Kasım 1984 ta
rih ve 18564 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Or
man Ürünleri Sanayii Kurumu Anastatüsünün 3 ün
cü maddesinin dördüncü fılkrası uyarınca kurum mer
kezinin Bolü olarak tespit edilmiş olmasından kay-
naklanmakıtadir. 

ORÜS Gene1! Müdürlüğünün Bolu'ya naklini ge
rektiren anasiebep; OR'ÜS Genel Müdürlüğüne bağ
lı fabrikaların aınagirdisi olan odun hammaddesinin 
Bdlu İM ve yöresinde kesif olmasının ve ayrıca, ku
ruma bağlı fabrikaların gerek (kapasite ve gerekse 
adet yönünden Bolu ve Zonguldak ili hudutlarında 
ağırlıkta bülunımasıinın hizmet ve koordinasyon yön
lerinden daha faydalı olacağı düşüncesine dayan
maktadır. 

Bolu'ya intikal edecek personelin ikameti için, 
Bolu Özel idaresinden 32 dairelik lojman satın alın
ması işlemi ıtamamlanmalk üzere olup, ayraca Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca inşaatı bitirilmek üze
re olan sosyal konutlardan 20 ila 25 adedinin ku
rum personeline kiralanması için gerekli temaslara 
geçilmiş olup, mutalbakat sağlanmak üzeredir. Ge
nel Müdürlüğün ihracat işlerinde, Merkez Bankası 
hariç, Bolu İlindeki' bankalardan faydalanılacak
tır. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
12 nci sözlü soru hakkında Muhteşem Vasıf 

Yücel, buyurun efendim. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
öncelikle Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Sayın 
Doğan'a, sözlü soruma verdikleri yanıt için teşekkür 
ederim. 

Saygıdeğer üyeler, Sayın ıBakana yönelttiğim ve 
toplumsal bir sorunu içeren sorularıma verdikleri ya
nıtlar, Ibendeh ziyade rauhaıtalbı olan kitleyi pek tat
min edecek yeterlikte değildir. Bir kere aile düzen
lerini Iburada, yani Ankara'da kurmuş bulunan ve 
ORÜS Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 
153 personel, aile ile birlikte binin üzerinde insan, 
bu naildi işlemiyle perişanlığa, sefalete sürüklenmek
tedir. Aslında, Sayın özal'ın zam ve zulüm poltika-
sına eşdeğerdeki bu uygulamaya pek hayret etmemek 
gerekir. İnsanlarii 1 yılık hükümetleri devresinde 
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perişanlığa sürükleyen, özalizmin ve uyguladığı eko
nomik modelin savunucusu durumunda bulunan ba
kanların da bu gidişattan hoşnut olmadıkları, hazan 
yaprağı gibi dökülmelerinden aMaşılmaktadır. 

Sayın üyeler, Özal kablinesinde görev alan, ancak 
dizginleri tek ellden yönHendMlen bakanların gelecek 
(için bazı siyasal yatırımlara yöneldikleri de gözden 
kaçmamakltadır. Her ne kadar Sayın 'Bakan, ORÜS 
Genel MÜdüriüğünün Bolu'ya naklinin siyasî bir ya
tanı olmadiğıınii savunuyorsa da, Orman Ürünleri Sa
nayii Gendi Müdürlüğünün Bolu'ya nakli, Devlet Ba
kanı Sayın Kâzım Okisay'ın Bolu'dan seçilmesi ne
deniyle sliyasî geleceğini hazırlaması bakımından 
kendisine diyet olarak verillmlîştjir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sözlerinizi ispata dalvet ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfien efendim, müdahale etmeyin. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Davamla) — 
Sayın üyeler, ORÜS kurumu merkezinin Ankara'dan 
Bolu'ya nakledilimesiyle oluşacak sorunlara isterseniz 
şöyle bir goz atalım: Genel müdürlük merkezinin 
Ankara'da çalışan 153 personelinin Bolu'ya nakli 
sırasında büyük çoğunluğunun eşleri de çalışan bu 
memurları son derece mağdur duruma düşeceklerdir. 
Eşlerin nakli, çocuklarıin okul durumu memurları
mıza son derece sıkıntılı günler yaşatacaktır. Ayrı
ca, 153 memurun Bolu'da kiralık ev bulması da 
mümkün değiMir. Öte yandan, bu personelin büyük 
bir 'bölümü Ankara'da ıbaşka bir kuruma tayinini is
teyerek BolüVa1 gitmemeyi tercih edeceklerdir. Böy
le bir duiruımda kurumda nitelikli personel istihdamı 
zorlaşacaktır. Ayrıca, ORÜS Genel (Müdürlüğünün 
müfterileri genellikle resmî kurukşlaıidır. Kurumun 
Ankara'da bulunması mal talebinde bulunan kuru
luşlar için önemli ölçüde kolaylıklar sağlamaktadır. 
Bu ahiş - verişte kurum ve kuruluşların temsilcileri 
bizzat görüşme imkânına da sahiptirler. Kurumun 
(Bolu'ya nakli ile bu görüşıme imkânları büyük çap
ta ortadan kalkacaktır. Bunun yanı sıra, dış tica
retle iştigal eden kuruluşların, büyük firmaların tü
münün Ankara\Ja en azından birer temsilcilikleri 
bulunmakta ve bunların işlerini de şalhsen takip et
mektedirler. Aynı kuruluşların sadece ORÜS Genel 
Müdürlüğü ile değil, aynı zamanda Teşvik Uygula
ma Daliıresi, Merkez Bankası, Orman Genel Müdür
lüğü ve daha pek çok kuruluşla isteri bulunmakta
dır. Bu kuruluşların tamamı da Ankara'dadır. İhra
catla ilgili işlemler Ankara'dan kolaylıkla yürütülmek
te. ORÜS kurumu ile iş yapan firmalar bu işlerini 

Ankara'da hiaTilıeitmek̂ ediiıiler. Kurumun Bolu'ya git
mesi ile ihracat işlemlerimin süresi artacak, bu da 
ihracatı olumsuz yönde etkileyecektür. 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün 
bizzat kendisinin yaptığı ihracat bağlantıları ve pa
zar araştıırmalan için de Ankara'da bulunması avan
tajdır. Zira tülm dçfflcferin ticaret müşavirlikleri ile 
yabana firmaların temsilcilikleri db Ankara'dadır. 
Ayrıca Bolu'da hava meydanının bulunmaması, ya
bancı ülkelerden gelen ihracatçıların kurumla tema
sını da dtkıileyecek» güçleştirecektir. 

Yine önemli bir sorun da bankaların her şube
sinin ihracatla ilgili işlem yapmamaısıdıir. Nitekim 
Yapı ve Kredi Bankası ile İş Bankasının yalnız Kı
zılay Şubeleri bu işlemleri yapmaktadır. Bu ayrı bir 
uzmanlık ve personel! istihdamı işidir. Bolu'daki ban
ka şubelerinin bu işlemleri yapabilecek kapasitede 
olmadıkları kesindir. 

Yine kurumun, bakanlık ve bağlı kuruluşları ile, 
pek çök önemli kuruluşlarla sık sık diyalog halinde 
bulunması ve yılık yatırım programlarının hazır
lanması, ihracat teşvik tebliğleri gibi konularla, ben
zer konularda silk sık düzenlenen toplantılarda ba
kanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına gidilmesi, 
ORÜS kurumu anastâtüsünde de gerekli görülmüş
tür. îTatta kurumun anastatüsü hazırlaniitlken bakan
lığa bir günde üç kez gidilmesi zorunluluğu doğmuş
tur. 

Ayrıca.İthal yoluyla alıinacak yatırım mallarının 
işlemlerini' sürdürmek için, kurumun Ankara'da bu
lunması zorunludur. Yatırımlar için teşvik alınması, 
akreditif, gümrükleme, sigorta ve diğer işlemlerin 
Bolu'dan yürütülmesi son derece büyük güçlükler 
doğuracaktır. 

Kısa adı ORÜS olan Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğünün, müessese ve işletme sayısı 
20MiiV Bunlar arasında nakit alkımı, pazarlama ve 
benzeri konularda koordinasyon sağlanması, kuru
mun haberleşme ve ulaşanı yönünden her türlü im
kâna saMip merkezi bir yerde teşkilatlanmasıyla an
cak mümkündür. Kurumun Bolu'ya nakledilmesiyle 
bu sorunlar büyüyecek, devletin kasasına büyük kam
bur yüMenecekıtir. 

Saygıdeğer üyeler, bütün bu açıklamalardan son
ra sayın bakanın ibüyük bir yanlışlıktan dönüş ya
pacağını ümit ediyor, hatadan dönmenin bir fazi
let olacağını hatmlataafc istiyorum. 

Yüce heyetimize saygılar sunuyoruftia CHP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Tbşeklkür ©derimi Sayın Yücel. 
13. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen ara
sındaki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/232) 

BAŞKAN — 13 ündü sıradaki Sayın Vasıf Yü-
cellin siorusu ıda İçtüzüğün 97 nci «nadidesinin 3 üncü" 
fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

14. — Balıkesir .Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Bandırma -- İstanbul arasındaki vapur seferlerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Balıkesir Millet
vekili Davut Abacıgil'in, Bandırma - İstanbul ara
sındaki vapur sieferfertae ilişiklin Ulaştırma Baka
nından sözlü isioru lönergedi ıvar. 

Sayım Abacııgil?... Buradalar. 
Sayıln Ulaştıırma Balkanı?... Yok. 
14 üncü sözlü soru da ertelenmiştir. 
15. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabî işçilerin yurt dı
şındaki hizmetlerini borçlanmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusu, ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemji'nin 
cevabı (6/234) 

BALKAN — 1'5 inci sıraidla, Balıkesir Milletvekilli 
Davut Abacıgil'in Sosyal Sigortalar Kurumuna taibi 
işçilerin yurt dişımidakÜ hizmettterinli borçlanmaları 
için çalışma yapılıp yapılmadığına Miskin Çalışma 
ve Sosyal GüVenİk Balkanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Abac]|gI?..H Buradalar. 
Sayın Sosyali Güvenlik Bakanı?..; Buradalar. 
Önergeyi dkütuybrum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim, 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. Yugoslavya - Bulgaristan ve Yunanistan'dan 
anayurda gelmiş olan ve halen Sosyal Sigortalar Ku
rumunun kapsadığı işyerlerinde çalışan işçilerden yaşı 
ilerlemiş olanların Türkiye'deki hizmetleri dışında 
geldiği yerlerdeki hizmetlerinin borçlanma yolu ile 
emeklilik hizmetlerine eklenmesi yolunda bakanlıkça 
çalışma var mıdır? 

Bu gibi kişilerin yaşlılıkta zarurete düşmemeleri 
için ne düşünüldüğünün açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan; 
yüce Meclisin değerli üyeleri; Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in Yugoslavya - Bulgaristan ve 
Yunanistan'dan anayurdumuza gelmiş olan ve halen 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kapsadığı işyerlerinde 
çalışan işçilerden yaşı ilerlemiş olanların Türkiye'deki 
hizmetleri dışında, geldiği yerdeki hizmetlerinin borç
lanma yolu ile emeklilik hizmetlerine eklenmesi yo
lunda bakanlığımda ne gibi çalışma yapıldığı sorusu
na cevap vermek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğunun geniş 
imparatorluk toprakları üzerinde Asya, Avrupa ve 
Afrika'da yerleşmiş bulunan soydaşlarımız, Kurtuluş 
Savaşından sonra belirlenen millî sınırlarımız dışında 
kalmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında 
ikamet etmek zorunda olmuşlardır. 

Soydaşlarımızın siyasî, hukukî hakları ve menfa-
atları Lozan Andlaşması ile teminat altına alınmış ol
masına rağmen, zamanla meydana gelen uluslararası 
ve ikili olaylar sebebiyle soydaşlarımız, yapılan ikili 
göç anlaşmaları dahilinde ülkemize göç ederek Türk 
vatandaşlığı vasfını kazanmışlardır. ' 

Başlangıçta yapılan göç anlaşmalarında soydaşla
rımızın sosyal güvenlik hakkı maalesef teminat altına 
alınmamıştır. Daha sonraları ülkemizde de gelişen 
sosyal güvenlik anlayışına uygun olarak, mesela 1968 
Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasındaki göç anlaşmasının 12 nci mad
desinde, göç eden vatandaşlarımızın iş kazası ve 
emeklilik haklarının teminat altına alınması için amir 
bir hüküm yer almasına rağmen; Bulgaristan Halk 
Cumhuriyetinin idarî şeklinden doğan değişik sosyal 
güvenlik uygulaması dolayısıyla, göç eden soydaşları
mızın bu ülkede geçen sosyal güvenlik haklarının trans
feri mümkün olamamıştır, iki ülke arasında beliren bu 
anlaşmazlık konusu, zaman zaman en üst seviyede ya
pılan diplomatik temasların anamaddesi olarak yer 
almış, bu çabaların sonucu olarak da 17-19 Kasım 
1980 tarihinde Ankara'da iki ülke yetkilileri arasında 
bu konuda uzun müzakereler yapılmış olmasına rağ
men, olumlu bir sonuç elde edilememiştir. 

Bulgaristan'ın yanında, Romanya, Yugoslavya ve 
Yunanistan'dan göç eden soydaşlarımızın, bu ülke-
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lerde geçen sosyal güvenlik haklarının geri alınması 
hususundaki diplomatik çabalardan da istenilen sonu
ca ulaşılamamıştır. 

Yapılan bu çalışmalardan sonuç elde edilememesi
nin, soydaşlarımızın haklarından vazgeçildiği anlamı
na gelemeyeceği açıktır. Bakanlığımız, Dışişleri Ba
kanlığı kanalıyla konuyu devamlı olarak takip etmek
te ve bu ülkeler ile yapılan ikili temaslarda göç eden 
soydaşlarımızın sosyal güvenlik haklan, gündem mad
desi ' olarak muhafaza edilmektedir. 

Gerek göç anlaşmaları, gerekse diğer imkânları 
kullanarak, yurdumuza gelerek Türk vatandaşı olan 
soydaşlarımızın sayıları 800 bin dolayındadır. Bu soy
daşlarımız, Türk vatandaşlığı hakkını kazandıktan 
sonra yaptıkları iş durumu dolayısıyla, ülkemizde 
mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak hiz
metlerini değerlendirmektedirler. Ancak, bu hizmetle
rin yanında, göç ettikleri ülkede geçen hizmetlerin de 
borçlanılarak değerlendirilmesi hususunda devletin 
bütçe imkânları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının ak
tüel dengeleri de dikkate alınarak bakanlığımda hazır
lık çalışması yapılmaktadır. 

Saygılarla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenini Sayın Kalemli. 
Sayın Abacıgil, konuşmak lister misiniz efendim? 
DAVUT ABAOIGltL (Balıkesir) — Sayın Ba

kana teşekkür ederim. 

VL — 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komis
yonları raporları (1J116, 1/511) (S. Sayısı 214) (1) 

BAŞKAN — Gündemim «IKanun Tasarıs ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diiğer İşler» kısmına 
göçüyoruz. 

B'irinai sırada Çallşma ve Sosyal Güvenlik-»Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri (Hakkında Kamun Hük
münde Kararname İle Bu Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değişitinilırnesıi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anaya
sa komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyo-
ıruz. 

(1) 214 S. Sayılt Basmayan Tutanağa eklidir. 

BIAŞKIAN — Teşekkür edenim Sayın AbacıgiM. 
16., — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiUn, iyi 

cins patates tohumu ithaline ilişkin Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanından sözlü som önergesi (6/235) 

BAŞKAN — Sözlü sorular bölümünün 16 ncı 
sırasında yine Sayın Abacıgü'ıin bıiır soru önergesi var; 
İçtüzüğün 97 İnci maddesinin üçüncü fıkrası gereğin
ce ertdenmiştir* 

17. — Bilecik Milletvekiti Ydmaz Demir'in, Ma
den Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruh
satı "verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Bilecik Milletvekili 
Yılmaz lDemd>r% soru önergesi de 15 igün mehil ve
rilmiş olduğundan eritelenmıişitiT. 

18, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Er
zurum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum IMillletve-
Jcili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Tapu ve (Kadastro Genel 
(Müdürlüğünden Erzurum Valiliğine çekildiği iddia 
edilen mesaja ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi yer almakfaıdır. 

SayınHilmi INalantoğlu?.. Burada. 
Saym Devlet (Bakanı?.. Yok. 
Sayın Devlet Balkanı bulunmadığından soru erte

lenmiştir. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİY LE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER LE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Sayın komisyon ve hükümet yenini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler./; Komisyon 
raporunun okunımaması kabul .edilmiştir. 

Tasarının 'tümü üzerinde (görüşmelere başlıyoruz. 
Halkçı Parti Grubu adına. Sayın- Ömer Kuşham; 

buyurun efendimi. 
Sayın Kuştan, süreniz 20 dakikadır efendim. 
HP GRUBU İADINİA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

çok değerli üyeleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Teşkilat Kanunu üzerinde Halkçı Partti Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli milletvekİMeni, sosyali güvenlik kuruluşları
nın bir arada toplanmak suretiyle toplu vaziyette dev
letin sosyal güvenlik kuruluşlarından İstifade eden, 
devlete hizmet etmekle görevli devlet memurlarının, 
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işçilerin, esnafların ve ileride düşünülen diğer top
lum kesimlerinin Sosyal Güvenlik foizmetlertai yjirüt-
ımefc üzere kurulmuş olan Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
daha başlangıcımda-ifad© etmek mümkün iise-prematüre 
bir çocuk olarak dünyaya igelmiş bir bakanlık olarak 
mütalaa ©dilmesi gerekir. 

Biraz önce de arz ötmeye çaltştığum gibi, Türki-
ye'de 3 tane sosyal güvenlik kuruluşu halen hizmette 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Emekli Sandığı; 
devlete hizmet etmekle yükümlü veya devlete hizmet 
edenlerin sosyal güvenliğini sağlayıcı b'iır kuruluş "ola
rak çalışmaktadır, bir genel müdürlüktür. 

Malumunuz olduğu üzere işçi kesiminin sosyal 
güvenliğini 'sağlayıcı olarak da sosyal sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü hizmette Ibulunmiaktadır. 

Sosyal güvenlik kapsamını genişletme çalışmaları 
içenisinde, son zamanlarda yapılan genişletme sonun
da, kendi nam ve hesabına çalışan kimselerin sosyali 
güvenliğini sağlayıcı Bağ-Kur teşkilatı geneli müdür
lük olarak teşkilatJandıfıfanş ve toplumun 3 büyük 
kesiminin sosyal güvenliği, bu 3 büyük genel mü
dürlük tarafından sağlanır vaziyete gelmiştir, ©uma 
rağmen hâlâ Türkiye'de sosyal güvenliğe kavuşma
mış Olan büyük tair kitlemin mevcudiyeti öyle tahmin 
ediyorum ki, üzerinde hassasiyetle durulması gere
ken bir konu Olarak devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de arz etmeye 
çalıştığım gibi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı prema
türe bir çocuk olarak dünyaya gelmiştir ifadesini şu 
bakımdan kullandım; Sosyal Güvenlik Bakanlığı ku
rulduğunda' Türkiye'de 2 tane sosyal güvenlik ku
ruluşu vardı; bunlardan bir tanesi Emekli Sandığı, 
bir tanesi de Sosyal Sigortalar Kurumu idi. Hemen 
arkasından Bağ-Kur teşkilatlandırıldı ve 3 üncü 
Sosyal güvenlik kuruluşu alarak da o hizmete girdi. 
Devletin organlarımı teşkilatlandırması liçenisıınde, 
elbette detay hizmetleri yürütmek üzere görevlendi
rilen bakanlıklarım, kendilerime ait veya iştigal konu
larıyla lillgili kuruluşları kendi bünyesinde toplaması 
kadar noırmıali bir şey yoktu. Bu gerekliydi de ve 
dolayısıyla Sosyal Güvenlik Bakanlığınım kurul
ması o 'bakımdan çok daha sevindirici olmuş idi. Ama 
gelin görün ki, kurulduğundan bugüne kadar aradan 
bu kadar süre geçmiş olmasına 'rağmen, hâlâ (Sos
yal -Güvenlik Bakanlığı gerçek fonksiyonunu icra ©der 
bir bakanlık haline maalesef getirilememiştir. • 

Nedeni şudur sayın mlletvefcilleri: Emekli San
dığı, daha evvel 5434 ısayıiı Kanunun 1.1.1950 tari
hinde yürüdüğe ©irmesiyle, o günün şartları içeri

sinde Maliye Bakanlığı bünyesinde teşkilatılandırı'lmış 
ve çok kötü bir başlangıç olarak mütalaa ettiğim; 
özellikle üzerinde durarak söylüyorum, Emekli San
dığınım IMailiye Bakanlığı içerisinde teşkilatlandırılmış 
olması, Türkiye'de daiha sonra kurulmuş olan bir sos
yal güvenlik bakanlığının bulunmasına rağmen, Emek-< 
l!i Sandığını Maliye Bakanlığınım kıskaçlarından, 
onun kancalarımdan, onun himayesinden veya sö
mürüsünden kurtarmayı bir türlü mümkün kıilma-
mıştır bugüne kadar. Hiçbir parlamento da bunu ger-
çekliştirememiştir 

Sayım mıilletvekiieri, özellikle mensubu bulundu
ğumuz parlamentonun çalışmaları esnasında bunu 
mutlaka gerçekleştireceği düşüncesini taşıyor idim; 
bu kanun hükmünde kararname kanun hailine getiril-
mek üzere huzurunuza gelinceye kadar. Fakat bura
da da gördük ki, yine Emekli Sandığı Maliye Bakan
lığı bünyesinde kalacak, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-IKuru kendi bünyesine almak suretiyle bir 
sosyali (güvenlik bakanlığı oluşturmaya çalışıyoruz. 

Yani tek kanatlı doğmuş, tek kanatla yürütmeye 
çalıştığımız bir bakanlık. O bakımdan esef verici ve 
üzücü bir durumdur bu Türkiye'de. 'Mutlaka halle
dilmesi gereken ve özellikle de vurgulamak istiyo
rum sayın milletvekilleri; kendi kendilerine «tş biti
ren hükümet» olarak bir isim takmış ollan Sayım özal 
Hükümetinin bu konuya bir hal çaresi bulacağı ve 
özellikle çağdaş demokratik yaşam içerisinde sosyali 
güvenlik hizmetlerimi bir çatı altımda toplama konu
sunun gerçekleştirileceğini; iplerin böylesine atıldığı, 
devlet çarıkınım böylesine allak bullak edildiği, devlet 
hizmetlerimin böylesine karmakarışık hale getirildiği 
(Arkasından durulacağı söylendiği için, şimdilik bek
lemekte, bu konuda laf etmemekteyiz, söz söyleıme-
ımekteyiz) bir dönemde mutlaka Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının da kendi bünyesinde bulunması gereken 
kuruluşları bünyesine almak suretiyle ıreorgariize edil
mesi veya teşkilat kanununa kavuşturulması gerekir 
idi. Maaillesef, bugüne kadar göremediğimiz birçok 
şeylerde olduğu gibi, bunda da istediğimizi göreme
dik; millet bunda da istediğini bulamadı. 

Değerli milletvekiılleri, Türkiye'de şu anda hiz
mette bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarımın ayrı ay
rı bakanlıklara bağlı olarak, ayrı ayrı düşüncelerden 
neşet eden, ayrı ayrı düşüncelerden istihraç edilmiş 
Olan kuruluş kanunları çalışmaları esnasında veya da
ha sonraki yönetimlerdeki farklılık nedeniyle yürü
yen çok değişik sonuçlar vardır. Toplumun çeşıMi ke
simlerinin sosyal güvenliğini garanti etmekle, sosyal 
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güvenliğini sağlanmakla yükümlü bu kuruluşlar ara
sında (konuşmamın devamında arz edeceğim gihi) 
birçok farklı uygulamalar vardır ve bu toplum bün
yesinde büyük yaralar açmaktadır. Böylesine önemli 
konuların tıaJÜledildıiği bir dönemde mutlaka bu yara
ların kapatılması mümkün olabilirdi ve bu şeref de 
mensubu bulunduğum Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin bu dönem çalışmalarını sağlayan sizlere; yani 
bizlere ait olsaydı, öyle zannediyorum ki, hayatımı
zın en önemli hizmetlerinden bir tanesini ifa etmiş 
olacaktık. Fakat 'teşkilat kanununu İncelediğimizde 
veya kanun hükmünde kararnameyi incelendiğimizde, 
biraz önce arz etmeye çalıştığım hava içerisinde, tek 
kanatlı uçurulmaya çalışılan bu kuşta bu şerefi maa
lesef 'taşıyamayacağız. 

Şöyle ki sayın milletvekilleri: Sosyal yardımlar 
olarak meseleye baktığımızda, Emekli Sandığına 
mensup; yani devlete hizmet etmekle yükümlü ve 
devlete hizmet ettikten sonra sosyali güvenliği Emek
li Sandığı tarafından sağlanan emekliler ayda 12 500 
lira yakacak yardımı alırken, Sosyal 'Sigortalar Ku
rumundan sosyal güvenliğini sağlamış olan işçi emek
lileri 10 400 lira, Bağ-Kura bağlı olanlar ise bunun 
çok daha altında bir miktarda yakacak yardımından 
istifa etmektedirler. İlk başlangıç olarak, merdivenin 
birinci basamağına özellikle çarpıcı olan bu özeliği 
koymak istedim; fakat biz hâlâ bunda bir denkliği 
sağlayamadık. 

Sayın milletvekilleri, sanki (Ankara veya Türkiye' 
nin başka bir yerinde Emekli Sandığından emekli 
olan bir kimsenin yakıtı daha pahalı, Sosyal Sigorta
lar Kuramında çalışan bir kimsenin temin ettiği ya
kıt biraz daha ucuz, Bağ-Kurda çalışana ise sanki 
ücretsiz veriliyor gibi bir hava hâlâ devam etmek
tedir ve mutlaka hallediılmesıi gereken konulardan 
bir 'tanesidir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de arz etmeğe ça
lıştığım gibi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye'de, 
toplumun bütün kesimilerinin sosyal güvenliğini bu 
bakanlığın çatısı altında toplamak suretiyle sosyal 
güvenliğin halledileceği düşüncesiyle kuruldu. Fakat, 
bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ve su anda 
tartışmak'tia olduğumuz kanunun yürürlüğe gülmesin
den sonra da goreceğizki, Türkiye'de «dSosya! güven
lik» kavramından ve hizmetlerinden yoksun büyük 
bir toplum kesimi vardır ve bu sosyal güvenlikten 
yoksunlukları devam edecektir. Yani, bununla şunu 
demek gerekir ki, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ko
nuda da tam manasıyla topluma hizmet etme özelli
ğinin çok ötesinde dünyaya getirilmek İstenmektedir. 

Sayın mMetvekillerıi, müsaade ederseniz biraz da, 
I çeşit!'. î.'ygulaımiâlara muhatap kıldığımız, sosyal gü-
I vendi£'i devlet kuruluşları tarafından karşılanmakta 
I olan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur 
I emeklilerinin maaşlarını alımak için veya gelirlerini 
I alalbilmek için kendilerine uygulanan çalışıma sis-
I temlerinin farklılığından söz etmek istiyorum. Emek-
I İli Sandığından emekli maaşı alanların kendilerine öde-
I me yapılması için gereken işlemler bir başka şekilde, 
I Bağ-Kurdan emekli ölanllarınki bir başka şekilde, 
t bir başka şekilde, Sosyal Sigortalardan emekli olan-
1 larınki de bir başka şekilde yürütülmektedir. Bu da 
I Sosyal Güvenlik .Bakanlığının fonksiyonunu icra ede-
I madiğinin bir başka kanıtı, bir başka delili, bir baş-
I ka görüntüsüdür sayın milletvekilleri. 

I Müsaade ederseniz bir hususu daha belirteyim; 
I Üç ayda bir bu iş söz konusu olduğu için, ben özel-
I lilkle dikkat ediyorum, üç ay geçmemektedir ki, yılla-
I rını milletine, memleketine hizmete vakfetmiş olan 
I emebllerimizden bir tanesi, üç ayda bir banka kuy-
I ruklarında maaşını almak için gittiğinde hayatını 
I kaybetoemiş olsun. Üzülerek bunları izleyen bizler 
I ve özellikle bu konuda çok üzülmesi gereken Sosyal 
I Güvenlik Bakanlığı ve o bakanlığın bağlı bulunduğu 
I iş bitirioi hükümet, maalesef buna da en ufak bir şe-
I ikilde yapıcı bir yaklaşım göstermemiştir, bu kararna-
I mede de bunu bulamamaktayız. 
I .Değerli milletvekilleri, bu konuda söylenmesi ge-
I reken o kadar çok mesele vardır ki; ama zaman sı-
I nıdı olduğu için ben birçoklarına sadece değinmek 
I suretiyle geçeceğim. 
I Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bugün «Asgarî 
I ücret» diye bir kavram vardır. Asgarî ücret 1 Nisan 
I 1984 tarihinde 24 525 lira olarak tespit edilmiştir, 
I Sayın milletvekilleri, sizlerden istirham ediyorum; 
I lütfen, aybaşında maaşınızı aldığınızda liseye giden 
I bir çocuğunuza ayda kaç lira harcıyorsunuz? 

I TAÜÂT SARGIN ((Tokat) — iş Kanununda gö-
I rüşelıim bunları, burası yeri değil, yeri orası. 
I ÖMER KUSHAN (Devamla) — Değerli mıilletve* 
I kili, İş Kanununda da görüşecek başka şeylerimiz 
I var. lOmdarı zamanı geldiğinde söyleyeceğiz, yalnız, 
I o tş Kanununu tadat edecek veyahut tanzim edecek 
I olan Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat Kanununu 
I görüşürken, müsaade ederseniz meseleyi biraz derin-
I lemesine, enine ve boyuna tartışalım istiyoruz. 
I 24 525 liraya sürünmeye mahkûm ettiğimiz in-
I santiara, asgarî ücretle bugün de biz yüzde 30 civa-
I rında 1985 Bütçesiyle bir artış sağladık; ama mesele-
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ye baktığınızda piyasadaki fiyat artışları ve yaptığınız 
zaım üstüne zam sonucu bu yüzde 30 civarındaki ar
tış, dünkü geçim imkânlarını sağlayan miktarın da 
çak altında bir gelir iımkânı sağlıyor bunlara. Dolayı
sıyla biz bunları yaşamaya değil de işkence çekmeye, 
sürünmeye mahkûm ettik sayın milletvekilleri. Buna 
bir hal çaresi bulmak meöburiyötündeyiz; bunu mut
laka halletmemiz gerekir. 

Özellikle buradan şuraya gelmek istiyorum; çalı
şan böyle de, bir de bu maaştan 'emekli olan insan
ların yaşam şartlarını düşününüz; acaba ne 'haildedir
ler?.. 

Yılbaşından evvel bir araştırma yapmak üzere 
Halkçı Parti mMetvekMeri olarak çıktık, birçok yer
lere gittiğimizde; çok arzu ederdim ısayın milletvekil
leri, bizim çektiğiımıiz ıstırabı, bizim gözlerimizin gör
düğü şeyler karşısında duyduğumuz üzüntüyü sizler 
de duysaydınız. Elbette sizler de bu toplumun içe
risinde yaşıyorsunuz, hepimiz beraber yaşıyoruz; ama 
yuvasına gitmek lazım, yerine gitmek 'lazım, gerçek
lere göz kapamamak lazım, oradaki bizden yardım 
bekleyen, hizmet bekleyen insanlara öylesine git
mek lazım ki, biz gece uyuyamamalıyız. 

Sayın milletvekilleri, 23 bin lirayla yaşamak ımec-
buriyetıinde olan binlerce insanın varlığını unutmak 
mümkün değildir, özellikle sosyal güvenlik kuruluş
ları içerisinde bunların pek çoğunun Sosyal Güven
lik Bakanlığı çerçevesinde gelecekleri temin edilmek 
durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, geçim şartlarının böylesine 
heyula gibi insanların üzerine yıkıldığı bir dönemde; 
özellikle yine basından takip ettiğimiz, mümkün ola
bildiği kadar yanlarına gittiğimiz; fakat dertlerine bin 
türlü çare bulamadığımız ve son zamanlarda iyice 
yaygınlaşan işten çıkarma, olaylarının üzerine özellik
le gitmek Hazım, 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar yapmış oldu
ğumuz istatistikler üzerindeki araştırmalardan edin
diğimiz bir gerçek vardır. Senede yaklaşık bin tane: 

vatandaşımız, geçirdiği üş kazaları sonucunda sakat 
kalmakta veya hayatını- kaybetmektedirler. Yalnız 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu felaket, bu facia 
karşısındaki çalışmalarına baktığımızda, tabirimi ma
zur görünüz, çok güdük kalmaktadır, işyerierinde iş 
sağlığı ve iş güvenliği yönünden pek çok şeyler 'bek
lediğimiz bu dönemde de maalesef bir şey yapılama
mıştır. Yine de işyerlerinde birçok insanımızın her 
gün meydana gelecek olan kazalarda hayatlarını kay
betmek veya sakat kalmak,.<bir noktada tabirimi ma

zur görünüz) sürünmeye mahkûm edilmek durumun
da bulunduklarını unutmamamız iktiza eder. Bunların 
varlığı bizi çok rahatsız etmeli ve bunlara mutlaka 
bir hal çaresi bulmalıyız. Parlamenter olmanın ver
diği en büyük veballerden bir tanesi budur sayın mil
letvekilleri. Sizin bir mensubunuz, bir üyeniz olduğum 
için, kendimin çektiği, sizin de çektiğinizden emin 
olduğum bu ıstırabı, bu duyguyu bir de bütünleştir
mek suretiyle duyurmak listediğimden bunu sizlere 
bahsediyorum. 

Sayın milletvekilleri, artık günümüz dünyasında 
yalnız ülkeye bakmak mümkün değildir. Çünkü hu
dutlar birçok meselelerde, artık bitmiştir. Dünya üze
rinde sosyal güvenlik kuruluşları bakımından, özel
likle endüstrileşmıiş memleketlerde kazalara uğrayan 
ve bu kazalar sonucu hayatını kaybeden veya sakat 
kalan kimselerin oranı yüzde 3'iken, üzülerek ifade 
etmek gerekir ki, yaptığımız araştırmalarda Türkiye' 
de bu oran yüzde 6 veya daha fazladır. Hatta birçok' 
yerlerde bazı iş dallarında bu oran yüzde 15'i geçmek
tedir sayın milletvekilleri. 

Yalnız biz özelikle sosyal güvenlik kuruluşları
nın; bu sosyal güvenliği sağlayıcı, kazalara uğrayan 
insanların geleceklerini sağlayıcı Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının kuruluş kanunuma baktığımızda veya bu
güne kadarki çalışmalarında bunları azaltıcı bir ted
bir aldıklarını dahi göremiyoruz. büzücüdür ve mutla
ka üzerine gidip halledilmesi iktiza eden konulardan 
bir tanesidir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 3 dakikanız kaldı 
efendim. 

ÖMİER İKÖŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, bitirmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, çok büyük bir vicdanî gö
revimiz vardır. Hepiniz bilirsiniz, Anadolu insanının 
iki şeye ihtiyacı vardır: Kendisine defnolmak vaki 
olduğunda; yani hayatını kaybettiğinde defin ve ke
fen masraflarını karşılamak üzere bir tarafına pa
ralar biriktirir; bu benim kefen masraf imdir, defin 
masrafımdır, diye. 1985'i idrak eden bizler, 1985 yı
lında yaşayan bizler, sosyal güvenlikleri alabildiğine 
genişletmesi gereken, sosyal yapısını kuvvetlendirme
si gereken devlet olarak biz hâlâ Anadolu insanına 
kefen ve defin parasını bir tarafa biriktirme endişe
sinin ötesinde bir şey götürmemişiz. Bu gerçeklerin 
üzerine gitmek gerekir sayın milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, özellikle son zamanlarda 
uygulanan sistemler Türkiye'de işçi kesimini çok bü
yük boyutlarda rahatsız etmekte ve endişeye sevk et-
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inektedir. Sendikaların bütün işçileri kapsamına alıcı 
çalışmaları inkıtaa uğramıştır. Hailen Türkiye'de 1 
milyon 300 bin civarında şanslı insan, İşçi kesimi, sen
dikaların kendilerine sağladığı yasa şemsiyesinden, 
onun koruyuculuğundan istifade edebilmektedir. Hal
buki dün bu konu alabildiğine yaygınlaştırılmakta idi. 
Bugün de bu şekilde çalışmalar mutlaka yapılmalı ve 
1 milyon 300 bin civarındaki sendikalı işçi sayısını; 
Türkiye'de gerçekten çalışan, emeğinin karşılığıyla 
geçinen ve muhafazaya, müdafaaya ve korunmaya 
muhtaç olan bu insanların sayısını çok daha fazla 

, artırmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın mMetvekiUleri, hepimizin bildiği gibi,' ıtoplu 
pazarlık düzeni maalesef inıkıtaa uğramış, o yüzden 
de çeşitli nedenlerle gecikmelerle yürütülebilir hale 
gelmiştir. Gecikmelerle toplu pazarlık düzenlinin yü
rümesi gerçek 'endişe kaynağıdır ve kısa zamanda 
halledilmesi gerekir. Bu da Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının çalışmalarıyla sağlanması gere
ken 'bir konudur. 

Değerli milletvekilleri, izlenen ücret ve gelir poli
tikası istihdam imkânlarının geliştirilmesine 'hizmet 
etmemekte,'adil gelir dağılımını sağlamamaktadır. Bu 
politika mutlaka değiştirilmeli ve. olması gereken 
düzeye getirilmeli, olması gereken düzene getirilmeli
dir. Bunlar mutlaka sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Beş Yıllık 'Planda çalışanla
rın reel ücretlerinin gerilememesi esas alarak belirtil
miş olmasına rağmen, son zamanlarda yapılan çalış-
malarda, biraz önce arz etmeye çalıştığımı gibi, enfla-
yon karşısında geçimi sağlayıcı bir ücret politikasının 
Türkiye'de artık hayal olduğu, hatta birçok ücretli 
çalışan insanların ve işçilerimizin bunu hayal etmek 
imkânını dahi kaybettiklerini özellikle vurgulamak ve 
üzerinde durmak iktiza 'eder. 

ıDeğierılıi milletvekilleri, söylenmesi veya üzeninde 
durulması gereken pek çok şey var; ama ben ana 
başlıklarıyla geçiyorum. 

Kıdem tazminatı fonu kurma çalışmaları da son 
zamanlarda belersizlik kazanmış durumdadır. Hal
buki bu belirsiz çalışmalar sonunda kurulması gere
ken kıdem tazminatı fonu, özellikle çalışan işçiler ve 
emeği ile sağladığı gelirden geçimini sağlayan insan
ların gelecekleri bakımından çok önemlidir. Bunun 
üzerinde hassasiyetle durulması iktiza eder, 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın .Kuşhan; 
süreniz doldu. 

•ÖMER IKUŞHAN .(Devamla) — Hemen toparlı
yorum İSayın Başkanım, 
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Değerli milletvekilleri, Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının başarısız olduğu konulardan bir tanesi de, bu
güne kadar dşçi-memur ayrımını reel platforma oturta
mamış olması ve dolayısıyla devlet yapısı içerisinde 
bu konuda kendisine düşen görevi itam manasıyla 
ifa edememiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışına giden işçilerimizle 
yurt dışından dönen işçilerimiz arasında, yurt dışın
dan dönenlerde adet bakımından büyük bir fazlalık 
vardır. Binaenaleyh, yurt dışından bu çok miktarda 
dönen insanlar, Türkiye'deki işsizler ordusunu alabil
diğine büyütmekte ve dolayısıyla Sosyal Güvenlik 
Bafcanlığının hükümetin bu konuda özellikle iş imkân
larım arayıcı çaılışmalar mutlaka yapmış olması la
zımken, biz maalesef bu konuda da herhangi bir 
şeyin yapılmadığını üzülerek müşahede etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin üzerinde dönen 
işçilerimizin beraberinde getirdikleri genç bir neslin 
büyük sorunları yığılmaktadır. Türkiye'ye intibakları 
alabildiğine zor olan bu konularda Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının, Milî Eğitim (Bakanlığıyla müşterek ça-

, lışmalar yapması ve dolayısıyla üzerimize yıkılmak 
üzere hazırlanan bu heyulanın da önüne geçilmesi 
iktiza eder diye düşünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, özelikle şunu vurgulamak 
istiyorum1: Türkiye'de çok büyük bir genç işsizler or
dusu türemıöktedir. Anadolu'yu dolaştığınızda dük
kânlardan çok kahvehaneleri göreceksiniz. Ticaret 
yerlerinden, sanayi yerlerinden çok, insanları içerisin
de öğüten, insan değirmeni olan kahvehaneleri göre
ceksiniz ve orayı görüp, içerisini tetkik ettiğinizde 
göreceksiniz ki, binlerce gencimiz şu anda işsizlik 
nedeniyle ömürlerinin en verimli günlerini bu kahve
hanelerde tüketmektedirler. Binaenaleyh, buna da 
mutlaka-'bir hal çaresi buHımak ve sosyal devlet özel
liklerim bunda da göstermek mecburiyetindeyiz; 

Söylenmesi gereken pek çok şeyler vaır; ama ana 
başlıklarıyla biz Halkçı Parti olarak özellikle görüş
lerimizi bu konularda arz ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum ısayın millletvekMeııi. I(HP şıralarından al
kışlar). - . . ' ' . . 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın (Kuşhan. 
Parti grupları adına başka söz ıisteyen var mı? 

Yok. 
Şahısları adına söz almak iisteyen var mı? Yok. 
.Tasarınm tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Tasarının 1 inci rcıaddeskıi okutuyorum: 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BÎRİNCt KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Aımıaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, çalışma haya

tını, işçi -işveren ilişkilerini düzenlemek, denetle
mek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu im
kânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan bak ve 
menfaatlerini korumak ve gdiştirmefc için Çalışıma 
ve Sosyal Güven* Bakanlığınım kurulmasını sağla
mak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenle
mektir. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 iinci madde kabul edilmişifcir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görv 
MADDE 2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren 

ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaş
tırıcı ve koruyucu tedbirler almak, 

b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel 
meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, 

c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağla
mak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanma
sının sağlanmasına yardımcı olmak, 

d) İstihdamı ve itam çalışmayı sağUayaoak, çalı
şanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, 

e) İşçilerin meslekî eğitimlerimi sağlayıcı tedbir
ler almak, 

f) Sakatların meslekî rehabilitasyonunu sağlaya
cak tedbirler almak. 

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak ted
birleri almak, 

h) Çalışma hayatını denetlemek, 
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi 

için gerekli tedbirleri almak, 

j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal riskle
re karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, 

k) Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygın
laştırılması ve gelıişıtirilmesi için gerekli tedbirleri al
mak, 

1) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ça
lışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine 
çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini koru
mak ve geliştirmek, 

m) Çalışma hayâtını geliştirmek için çalışanları 
koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri atarak, 

nj Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunla
rın gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetle
mek, 

o) İş istatistiklerini derlem'ek ve yayınlamak, 
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hiz

metleri yapmak. 
IBAŞjKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Tok. 
2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Teşkilat 
MADDE 3. — Çalışma ve (Sosyal Güvenlik Ba

kanlığı teşkilâtı, merkez teşkilâtı ile taşra ve yurt dışı 
teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 

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

3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İfKtNOÎ KISIM 

Bıakanldc Merkez Teşkilâtı 

Merkez 'teşkilâtı' 
MADDE 4. — Bakanlık, merkez teşkilâtı ana 

hizmet birimleri ile danışma, denetim birimleri ve 
yardımcı birimlerden müteşekkildir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 saydı cetvelde 
gösterilmiştik-. 

BAŞKAN — 4 üncü madde hakkında söz İste
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi ek 1 sayılı cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 4 
üncü madde ek 1 sayılı cetveliyle birlikte kabul edil
miştir. 

ÖMER KOŞMAN l(Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir söz lütfeder misiniz? Belki usule mü-
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fedadır de olmayacak; ama müsaade ederseniz uygu
ladığımız, işlemle ilgili. Bu cetvellerin de okunması 
icap etmez imi efendim? 

BAŞKAN — Usulde cetvellerin okunmadığını Ka
nunlar Dairesi ifade etti, (biz de okutmuyoruz efen
dim. ,. " ' ' 

ÖMER KUŞHAN (fKârs) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi okutuyorum: 
ÖtR/tNCl BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

1 Bakan! 
MADDE 5. — Bakam, bakanlık kuruluşunun en 

üst •'amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin 'genel siyasetine, nniilî *vgüvenlıik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara, uygun ola
rak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevi ve Başbakana karşı sorumlu
dur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den soruımfct olup, (Bakanlık merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının: faaliyetlerini, iş
lemlerini ve hesaplarımı denetlemekle görevli ve yet
kilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde hakkında «öz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler., • Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

16 öcı maddeyi okutuyorum: 
Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, bakanın emrinde ve 

onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan 
adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Ba
kanlığın amaç ve politikalarına, kalçınıma planlarına 
ve yıllık programlara, mevzuaıt hükümlerine uygun 
olarak., düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık 
Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın birim ve kuruluşla
rına gereken emirleri verir ve bunların uygulanma
sın takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden Bakana karşı sorumludur. 

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

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.. 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 ne] maddeyi okutuyorum: 
Müsteşar yaırdımciları 
MADDE 7. — iBakıanhkta anahizmet 'birimleri 

ile danışma ve yardımcrbirimlerm yönetim ve koordi

nasyonunda Müsteşara yardıma olmak üzere üç müs
teşar yardımcısı görevleııdiıütebiliT. 

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

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul eden
ler., Etmeyenler.. 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 tmd maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 8. -— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Çalışma Genel Müdürlüğü, 
b) Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlü

ğü, 
e) Yurt Dışı ılşçi Hiizmetleri Genel Müdürlüğü, 
d) İşçi ağlığı Daire Başkanlığı, 
BAŞKAN •— 8 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? 
Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) ~ Sayın Başkan, mü

saade ederseniz Sayın Bakana buradan bir soru sor
mak işitiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Sosyal Güvenlik 

Kuruluşları Genel Müdürlüğü» diye bir genel mü
dürlük kurulmakta. Bu, anladığımız kadarıyla, biraz 
önce izah etmeye çalıştığım Sosyal Güvenlik Bakan* 
lığına bağlı diğer genel müdürlüklerle Bakanlık ara-
smdakikoordinasyonu sağlayacak ve bir noktada da, 
yasanın tadat edilişinden de anlaşıldığı üzere, onla
rın üstünde bir genel müdürlük olacak, gerektiğinde 
onlara talimat verebilecektir. Bakanlık bunu nasıl 
organize etmeyi düşünüyor? Bir genel müdürlüğün 
Bakanlık bünyesinde bir başka bağlı genel müdürlü
ğe olan faikıyetini Veya eşitliğini nasıl sağlayacaklar? 
Bunu açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Kuşfaan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu Sosyal Gü
venlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, diğer genel mü
dürlüklerle koordinasyonu sağlayacağı gibi; Bakan 
adına diğer genel müdürlüklerle işlemleri yürütecek 
veemiir verecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Soru cevaplandırılmıştır, 
8 inri maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir* 
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9 uncu triadlıeyi okutuyorum : 
Çalışma Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Çalışma Genel Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır : 
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak, 
b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma 

barışını sağlayıcı tedbirler almak, 
c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile il

gili tasarıları sre kalkınma planları ve yıllık program
larda yer alan genel politika içinde mahallî ve sek-
törel bazda istihdam programlarını hazırlamak, 

d) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak, 

e) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı 
sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliği
ni yükselten politikalar geliştirmek, 

f) Yüksek Hakem Kurulu ile' Bakanlık arasında
ki ilişkileri yürütmek, 

g) Resmî Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlem
leri yapmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları Ge
nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Sosyal güvenlik politikasının gerçekleşmesi 
için gerekli tedbirleri almak, 

b) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasındaki ilişki
leri düzenlemek ve yürütmek, 

c) Sosyal Sigorta fonlarının kuruluş amaçlarına 
uygun olarak değerlendiirilmesi için planlar yapmak, 

d) Vatandaşlarurnızm sosyal güvenlikle ilgili hak 
ve menfaatlerinin korunması ve geüştirilmesi için ça
ba sarf etmek, 

e) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmeleri-için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürüt
mek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak, 

BAŞKAN — 10 uncu madde hakkında söz al
mak isteyen var mı efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İzninizle Sayın Baş
kan, 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşhan, 
ÖMER KUŞHAN (K?<rs) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının bundan sonraki çalışmalarını tanzim edecek, 
bakanlık teşkilatının hizmetlerini yürütmekte kendi
sine rehber olacak bu kanun tasarısını görüşürken 
özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan bir ta
nesi, hepsinde olduğu gibi kanunun bazı noksan hü
kümler getirmemiş olması hususudur. 

Müsaade ederseniz, ben özellikle şunun üzerinde 
durmak istiyorum : Biraz önce kanun tasarısının ge
neli üzerinde grup adına yapmış olduğum konuşma
da da bir nebze bahsetmiştim. Sayın milletvekıîlleri, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yalnız Sos
yal Sigortalar Kurumunu tanzim etmek, onu yönet
mekle görevli bir bakanlık değildir; Türkiye'deki sos
yal güvenlik hizmetlerini yürütmekle görevli bir ba
kanlık olarak kurulmuştur. 

Binaenaeyh, Teşkilat Kanununu hazırlarken, ken
disinin ileride uygulayacağı bu kanunda boşluk ol
maması iktiza eder. Boşluk olmaması için de, Tür
kiye'deki halen kendisine bağlı bulunan sosyal gü
venlik kuruluşlarıyla beraber; istikbalde mutlaka ve 
mutlaka mantığın, aklın hâkim olacağı düşüncesin
den hareketle söylüyorum, diğer sosyal güvenlik ku
ruluşlarını da bünyesine aldığında, ihtilaıt olmasın 
diye, (c) bendinde ifade edildiği gibi, «Sosyal Si
gorta fonlarının kuruluş amaçlarına uygun olarak 
değerlendirilmesi için planlar yapmak» gibi bir sı
nırlandırılmış görevin ötesinde, kendisine bağlı Tür
kiye'deki sosyal güvenlik çalışmalarını gerçekleştire
cek olan genel müdürlüklerin; yani bağlı genel mü
dürlüklerin bu konuyla ilgili fonlarını Sosyal Sigor
talar Kurumu için düşündüğü gibi tanzim etmek ve 
onların kullanılışlarını gerçekleştirici mahiyetteki ifa
deleri metnin bu bölümüne koymak gerekir., 

O bakımdan, özellikle sayın bakanlıktan istirham 
ediyorum; noksan olduğundan kesin emin olduğum 
bu ifadenin düzeltilmesi için bu maddeyi Komisyon 
geri alsınlar ve biraz önce arz etmeye çalıştığım ifa
deler ışığında daha kapsamlı bale getirdikten sonra, 
getirip Genel Kurulda görüşme imkânını sağlasınlar, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan, 
10 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı efendim? Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Yurt Dışı îşçi Hizmetleri Ge

nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin yurt dı

şındaki çalışma hayatından doğan hak ve menfaat
lerini korumak ve geliştirmek, 

b) Yurt dışında çalışanların çalıştıkları ülkeler
de ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları çeşitli mese
lelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuru
luşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, 

c) Yurt dışı istihdamım takip etmek, yurt dışı 
işgücü anlaşmalarını hazırlamak, 

d) Bakanlık yurt dışı kuruluşlarım düzenlemek, 
yönetmek ve denetlemek, 

e) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri 
milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve kuruluşlara 
üye olmaktan doğan işleri yürütmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 11 inci madde hakkında söz isteyen 
var mı? Yok, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 
noktada usul hakkında bir söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, özel
likle şunu vurgulamak istiyorum; Başkanlık Divanı
nın uygulamış olduğu sistemle ilgili olarak arz ede
ceğim bunu. 

Ben, biraz önce geçen maddede; yani bir önceki 
madde ile ilgili Sayın Hükümetten ve Sayın Komis
yondan, mümkünse bu maddeyi geriye alıp bunu ta
dil ettikten sonra daha kapsamlı halde getirmelerini 
istirham etmiştim. Başkanlık Divanının da benim bu 
istirhamım doğrultusunda lütfedip Komisyona ve 
Hükümete, «Sayın üyenin ifade ettiği şekilde bu mad
deyi geri almak, tadil etmek, yeniden tanzim etmek 
istiyor musunuz?» diye bir soru yöneltilmesi, hani 
işin gereği olarak da olsa mutlaka yapılması iktiza 
ederdi düşüncesinden hareketle, Başkanlık Divanının 
özellikle benim konuşmamdan sonra Sayın Komisyo
na ve Hükümete sormadan oylamaya geçmesini ga
rip karşıladığımı arz etmek isterim Sayın Başkanımı. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, özellikle iki defa sor
dum ve Hükümete baktım; fakat ne Komisyon ne 
de Hükümet söz istemediklerinden oylamaya geç
tim. Zabıtları tetkik ederseniz iki defa sorulmuş ol
duğu görülecektir, 

İkinci soruyu özellikte Bakana bakarak sordum; 
fakat Bakan konuşmak arzusu izhar etmedi ve mad
deyi oylamaya geçtim. 

ÖMER KUŞHAN (K?rs) — Ben Sayın Komis
yondan istirham ettim maddeyi geri almalarını. Çün
kü bu madde noksandır, ileride tekrar bize tadil için 
gelecektir. 

BAŞKAN — Tamam efendim; Komisyon ve Hü
kümet bir arada efendim. Baktım, ikinci soruyu yö
nelttim, konuşma arzusu izhar etmediler efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan arz 
edeyim : Bir kere bu hususta bir önerge yok. İkin
cisi, •tekliflerini dinledik, lüzum görmedik. Sayın Baş
kan da bizden bir şey sormadı; ama lüzum görme
dik istemek için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İl1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 noi maddeyi okutuyorum : 
İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı 
MADDE 12 — İşçi Sağlığı Daire Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
a) İş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve 

iş güvenliğine ilişkin hükümlerini uygulamak, 
b) İş Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerin

de çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
karşı korunmalarını sağlayacak tedbirleri almak, 

c) İşçi ısğlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve mes
lek hastalıkları konularında inceleme, araştırma, eği
tim ve mevzuatla ilgili çalışmaları yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

12 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler...< Etmeyenler... '12 noi madde kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 13. —• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığı kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri 
şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
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b) îş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kuru

lu Başkanlığı, 
d) Hukuk Müşavirliği, 
e) Bakanlık Müşavirleri, 
f) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği. 
BAŞKAN — 13 üncü madde hakkında söz .iste

yen var mı? Yok, 
13 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler.., 13 üncü madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum ? 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 14. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Baka

nın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluş
ların her türlü faaliyet ve işlemleriyle igili olarak tef
tiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın, amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürüt
mek. 

Teftiş Kurultı ve müfettişlerin görev, yetki ve so
rumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 

tş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — iş Teftiş Kurulu Başkanlığının 
görevleri şunlardır : 

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulan
masını denetlemek, 

b) tş teftişi ile ilgili mevzuat çalışması yapmak, 
c) iş teftişi ile 'ilgili istatistikleri tutmak, değer

lendirmek ve yorumlamak. 
d) Mevzuatta öngörülen ve Bakanlık makamı ta

rafından verilen diğer işleri yapmak. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı efendim? Yok. 
15 inci madde ile ilgili" bir önerge var, okutuyo

rum : 

I Başkanlık Divanına 
I Görüşülmekte olan 184 sayılı Kanun Hükmünde 
I Kararnamenin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkranın 
I eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
I Pertev Aşçıoğlu Leyla Yeniay Köseoğlu 
I Zonguldak istanbul . " ' 

I İbrahim Ö/demir F. Mihriban Erden 
I istanbul İsparta 

I Ali Tanrıyar 
I istanbul 

I «İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve 
I sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenle-
I nir.» 
I Gerekçe : 
I Kuruluş kanunlarında yer alan teftiş kurullarında, 
I «Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve so-
I rumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir» 
I hükmü yer almaktadır. Nitekim, Çalışma ve Sosyal 
I Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını dü-
I zenleyen 14 üncü taaddesirin son fıkrasında bu cüm-
I le aynen yer ilmaktadır Fakat, «tş Teftiş Kurulu 
I Başkanlığı» nı düzenleyen 15 inci maddede böyle bir 
I hüküm yer almamış, İş müfettişlerinin özlük hakları, 
I tş Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları 1475 sa-
I yılı Kanunun 93 üncü maddesine dayanılarak çıkarıl-
I mış, tş Teftiş Tüzüğünde muhafaza edilmiştir. Bu ko-
I nuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
t Bu sebeple 184 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
I namenin 15 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
I çıkarılacak tüzüğe kanunî dayanak temin edilmiş ola-
I çaktır., 
I BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 
T. GOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümel?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

I MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz. 
I BAŞKAN — 15 inci maddeyle ilgili okunan öner-
I geye Hükümet ve Komisyon katılıyor, önergeyi oy-
I larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
I 1er... önerge kabul edilmiştir., 
I Maddeyi, önergede önerilen ilaveyle birlikte oy-
I larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
I önergedeki ilaveyle birlikte 15 inci madde kabul edil-
I mistir. 
I 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
I Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
I Başkanlığı 

168 — 



T< B< M. Mi B : 5 1 

MADDE 16. — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirtilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

b) Uzun videli planlarla, kalkınma planlarında ve 
yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla İlgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
eağlamak, Bakanın onayını aldıktan' sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için, insangücü, para ve mal
zeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık 
bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırla
mak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırla
mak, bakanlık hizmetleriyle 'ilgili gerekli istatistikleri 
toplamak; ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi 
gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ba
kanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbir-
leri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek,. 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen 
diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog-
ramlarının yümtülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Ka
nun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Milletlerarası Çahşma Teşkilatı ve benzeri 
kuruluşların çalışma hayat; ile ilgili olarak kabul et
tikleri anlaşma, tavsiye ve kararların ülkemizde uy
gulanabilirliğini tespit etmek, 

i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
j) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 

ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde konuşmak is
teyen var mı efendim? Yöks 

16 nçı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir, 
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17-nci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17, — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan huku

kî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkımla görüş bildirmek, 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi
leri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî da
valarda Bakanlığı temsil elmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazır
lamak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan ve
ya diğer bakatıl'klardan yahut Başbakanlıktan gönderi
len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN —- 17 nci madde üzerinde konuşmak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 17 noi madde kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlık müşavirleri 
MADDE 18. — Bakanlıkta, özel önem ve önce

lik taşıyan konularda Bakana yardımcı oknak üzere 
yirmi Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır^ 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?,. 

Buyurunuz Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ma

ruzatım çok kısa olacağı için müsadenizle yerimden 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN —* Sual mi soracaksınız? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır, sual sorma

yacağım; fakat çok kısa bir maruzatta bulunacağım 
için kü^üyü işgad etmek istemiyorum; 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Daha evvel diğer 

teşkilat kanun tasarılarını tartışırken özellikle üze-
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rinde durmuştuk. Çok yakın geçmişte çok büyük mü
şavirler ordusundan Türkiye'de ne kadar büyük sı
kıntılar çekildiği meydandadır. Biz özellikle Halkçı 
Parti olarak, bakanlıklar 'bünyesinde 20 veya 30 ta
ne müşavir kadrosunun bulunmasını çok fazla bulu
yor ve bunun azaltılması üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Sayın Komisyon bu konuda eğer bakanlıkla anla
şır da bu maddeyi geriye alır, miktarı azaltırsa, zan
nediyorum Mendeki çalışmalar yönünden daha fay
dalı olur, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T., COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu husus 
Komisyonumuzda çok tartışıldı. İki bakanlık birleş
tirildi; Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı birleştiği için, evvelce 4 bin civarında olan 
müşavirlikleri biz tahdit ederek 290'a indirdik, bü
tün bakanlıklara şamil olmak üzere. Binaenaleyh, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına isabet eden 
20 müşavirlik fazla değildir. 

Bu itibarla, maddenin geri alınmasına gerek gör
müyoruz. 

bir hükümet yapmış olduğu icraatı toplumla payla-
şamıyorsa başarılı olması mümkün değildir. 

Günümüz dünyası 20 nci Asrın son yıllarını ya
şıyor. Yakında 20 nci Asrı bitirip 21 inci Asra ge
çeceğiz. Öyle zannediyorum ve öyle tahmin ediyorum 
ki, gerek teknik ve gerekse sosyal içerikli gelişmeler 
insanoğluna dünyayı küçük getirecek ve bundan son
ra belki seyyareler arası yaşamalar söz konusu ola
caktır; ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hâlâ 
halkımızla devlet arasında köprüyü kuracak olan dev
letin, hükümetin almış olduğu kararları halka anlat
ması gereken ve tarihimize baktığımızda bugünkün
den çok daha ileri aşamalarda mevcut bulunan şu 
halkla ilişkiler müessesesini bir türlü kuramıyor, bir 
türlü geliştiremiyoruz sayın milletvekilleri. Sanki bir 
âdet savmaktan öte hiçbir şey yapmak istemiyoruz 
bu konuda. 

Bir halkla lişkiler müşaviri görevlendiriyoruz; 
halkla ilişkiler müşaviri de göstermelik olarak orada 
görev yapıyor ve bakanın toplantılarında kendisine 
gerekli dokümanları sağlıyor, bakanın bu konuda ih
tiyaç duyduğu malzemeleri temin ediyor, bunun öte
sinde hiçbir fonksiyon icra etmiyor. Böylece çağ
daş toplumların mutlaka sahip olması gereken bu hiz
met kendi elimizle güdükleştiriliyor ve fonksiyonsuz 
hale getiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tadat edilirken ar
zu edilirdi ki, halkla ilişkiler müşavirliği değil, ba
kanlık bünyesinde, özellikle de Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 'bünyesinde bir halkla ilişkiler daire başkan
lığı veya bir halkla ilişkiler genel müdürlüğü teşek
kül ettirilsin. Halkla bütünleşemeyen bir bakanlığın, 
özellikle Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bir bakan
lığın bu hizmetini yürütmesi mümkün değildir sayın 
milletvekilleri. 

Denebilir ki, kendisine bağlı genel müdürlükler 
içerisinde bu teşkilatın kurulması, hizmete daha ya
kın veya hizmet götürülen kitleye daha yakın kademe 
olması bakımından ileride veya genel müdürlüklerin 
kanunları içerisinde tadat edilecektir. Sav olarak bu 
söylenebilir. 

Yalnız ben size şunu arz edeyim sayın milletvekil
leri; onların da bünyesindeki çok büyük mücadeleler 
verilmek suretiyle bu işe inanmış insanların görev ba
şında bulunduğu zamanlarda kufdukları bu teşkilat
lar maalesef ya kaldırılmakta veya yozlaştırılmak su
retiyle kapıların üzerine «Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü» tabelaları asmaktan öte, içeride bu işten 
anlamayan, bu işi bilmeyen, toplumla temas etmeyi 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 19. — Bakanlıkta basın ve halkla 'iliş

kilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağ
lamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?... 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
şöyle hafızalarınızı yoklarsanız, daha evvel de şe-
şitli bakanlıkların teşkilat kanunlarını tartışırken, «Ba
sın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği» maddesi söz ko- I 
nusu olduğunda mutlaka söz aldım ve bu konuda I 
düşüncelerimi ısrarla söyledim, bugün de söyleyece
ğim, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. 

Şu bakımdan sayın milletvekilleri; bir devlet ic
raatını eğer halkına anlatamıyorsa, bir devlet hazır
lamış olduğu kanunları toplumuna mal edemiyorsa, | 
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sevmeyen, konuşmayı sevmeyen, insanlarla bütünleş
meyi istemeyen, hizmetleri lanse etmesini bilmeyen 
insanların oturulduğu odalara inhisar ettiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, 'böyle bir hizmetle Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı gibi bir bakanlığın toplumuyla 
bütünleşmesi mümkün değildir, köprüyü kurması 
mümkün değildir. Onun için mutlaka ve mutlaka ba
kanlıkları tanzim edecek kanunlar tadat edilirken, bü
tün dünya milletlerinin artık çok ileri aşamalarda 
yapmakta olduğu 'bu 'halkla ilişkiler hizmeti çalışma
larını bir müşavire inhisar ettirmenin ötesine gide
lim ve hiç olmazsa bu konuda çağdaşlaşalım. 

Teşekkür ederim. 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞRUNOĞLU (Ankara) — ıBir önerge var mı 
efendim? 

BAŞKAN — Yok efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COSKUNOĞLU (Ankara) — Yok. 

Biz buna katılmıyoruz. Sebebine gelince : 174 
sayılı Bakanlıkların Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
daki Çerçeve Kanununun 26 ncı maddesinde bu hür 
küm var. Bu, yüce Meclisten geçmiştir. Buna para
lel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 
bu maddeyi getirmiştir, komisyonumuzdan da geç
miştir, değiştirimıesine gerek yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğ-
lu. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 20. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler 
şunlardır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) 'Savunma Sekreterliği, 
d) özel Kalem Müdürlüğü. 
BÂIŞKAN — 20 nci madde îfeerinde söz isteyen 

var mı efendim? Yok. 
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I 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiş
tir, 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Personel Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 

politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; personel sis
teminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emek-
I lilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygula
mak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

BAŞKAN 21 inci madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiş
tir. 

I 22 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme

nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 

I satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürüt

mek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 

ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il-

I gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz

metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
ig) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken

lerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 
I h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini il

gililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 'bakan-
I lığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
I ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
I sağlamak, 
I j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö-
I rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu

tanakları tutmak ve yaymak, 
I k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz-
1 met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
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1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri 
yapmak., 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim? Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Savunma Sekreterliği 
MADDE 23. — Savunma Sekreterliği, Özel ka

nununda ve diğer kanunlafda gösterilen görevleri ye
rine getirir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 23 üncü madde kabul edil
miştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 24. — özel Kalem Müdürlüğünün görev

leri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt

mek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, 

ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetleri
ni düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koor-
dine etmek, 

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

'BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 
MADDE 25. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik,Ba

kanlığının sürekli kurulları şunlardır : 
a) Çalışma Meclisi, 
b) Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 
26 nci maddeyi okutuyorum : 
Çalışma Meclisi 
MADDE 26. — Çalışma Meclisi, Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanının veya Müsteşarın başkanlığın

da Çalışma Genel Müdürü, İşçi Sağlığı Daire Baş
kanı, 

Bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatından 
iştirak edecek birer temsilci, 

Üniversitelerin, iş hukuku, sosyal ekonomi, sos
yal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, iş mühendisliği ve gündemdeki konularla 
ilgili dallarından Yüksek Öğretim Kurulunca seçile
cek beş öğretim üyesi, 

En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfede
rasyonlarda her iş kolundan seçilecek işçi ve işveren
den meydana gelir. 

Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve 
gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkın
da inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini 
bildirmekle görevlidir. 

Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi 
temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece 
izinli sayılırlar. 

Çalışma Meclisinin sekreterya işleri Çalışma Ge
nel Müdürlüğünce yerine getirilir. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 26 nci madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Sakatlan Koruma Millî Koordinasyon Kurulu 
MADDE 27. — Sakatları Koruma Millî Koordi

nasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
nın başkanlığında, Başbakanlık, Millî Savunma, İçiş
leri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu, Devlet İstatistik Ens
titüsü ve İş ve İşçi Bulma Kurumu, sakatlarla il
gili konfederasyondan katılacak birer temsilci ile Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Yüksek öğretim 
Kurulu aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim 
üyelerinden meydana gelir. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

a) Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, 

b) Sakatların sosyal, tıbbî ve meslekî rehabili
tasyonu, eğitimi ve ülkenin sosyal, ekonomik ve kül
türel kaynaklarından yeterli ölçüde faydalanmalarını 
ve istihdam imkânlarına kavuşturulmalarını sağla
mak, 
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c) Sakatlara hizmet götüren bütün resmî ve özel, 
millî ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun 
sakatlık konularındaki teknik hususları koordine et
mek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca 
Yüksek öğretim Kurulu aracılığıyla davet edilecek 
üniversite öğretim üyelerinden birisi Bakanlar Ku
rulunca üç yıllık süre için, teşkil edilecek teknik ko
mitede başkan olarak görevlendirilir. Süresi dolan 
teknik komite başkanı tekrar görevlendirilebilir. Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bulunmadığı hal
lerde Kurula Teknik Komite Başkanı başkanlık eder. 

Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev 
süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu
nun çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir tüzükle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

27 nci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum : 
Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan Kanun Hükmünde Kararna
me 184'ün 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu İbrahim özdemir 
Zonguldak İstanbul 

Leyla Yeniay Köseoğlu F. Mihriban Erden 
İstanbul , İsparta 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Madde metninden çıkarılması teklif edilen : 
Sakatlan Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun, 

sakatlık konularındaki teknik hususları koordine etmek 
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yük
seköğretim Kurulu aracılığıyla davet edilecek üniversite 
öğretim üyelerinden birisi Bakanlar Kurulunca 3 yıl
lık süre İçin, teşkil edilecek teknik komitede başkan 
olarak görevlendirilir. Süresi dolan teknik komite baş
kanı tekrar görevlendirilir. Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanının bulunmadığı hallerde Kurula Teknik 
Komite Başkanı başkanlık eder. 

Gerekçe; 1981 yılının Birleşmiş Milletler Sakat
lar Yılı olarak kabul edilmesi üzerine ülkemizde de 
bu yılın kutlanması amacıyla «1981 Uluslararası Sa
katlar Yılı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu» adıyla 
1979 yılında bir kurul oluşturulmuştur. 1980 yılında 
bu kurulun adı «1981 Milletlerarası Sakatlar Yılı Tür-
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kiye Koordinasyon Kurulu» olarak değiştirilmiştir. Ku
rul çeşitli bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları
nın temsilcilerinden teşekkül etmektedir. 

Bakanlıklararası bir kuruluş olması sebebiyle kuru
lun bünyesinde ayrıca bir; teknik komite oluşturulmuş
tur. 

Ancak adı geçen kuruluşun bu kez 184 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ve sürekli bir kurul 
haline gelmesi dolayısıyla artık ayrıca bir teknik ko
miteye ihtiyaç kalmamaktadır. 

Esasen kuruluş kanun hükmündeki kararnameler
de sürekli kurul halindeki hiçbir kurulda benzer bir 
teknik komite bulunmamaktadır. Nitekim İçişleri Ba
kanlığının sürekli kurulları arasında sayılan (Kaçak
çılık istihbarat Koordinasyon Kurulu), Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığındaki (Millî Eğitim Şûra
sı), (Gençlik ve Spor Şûraları), (Eğitim ve öğretim 
Yüksek Kurulu), (Meslekî ve Teknik öğretim Yük
sek Danışma Kurulu; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bünyesindeki Bayındırlık Kurulu), (Toplu Konut Yük
sek Kurulu), (İmar Koordinasyon Yüksek Kurulu), 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sürekli kurul
ları olan (Yüksek Sağlık Şûrası), Ulaştırma Bakan
lığının sürekli kurulu olan (Ulaştırma Şûrası), Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının sürekli ku
rullarından olan (Yüksek Komiserler Kurulu), Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının sürekli kurulu olan (Sa
nayi Şûrası) ve Kültür ve Turizm Bakanlığındaki 
(Millî Kültür Şûrası ve Turizm Şûrası)nda böyle bir 
teknik komite bulunmamaktadır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle Sakatları Koruma 
Milli Koordinasyon Kurulunda ayrıca bir teknik ko
mitenin yer almasına lüzum ve zaruret görülmemek
tedir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyle ilgili önergeye Hü
kümet ve Komisyon katılıyor. 

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

27 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusun
da, birlikte mütalaa edilerek oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 27 nci madde önergeyle 
birlikte kabul edilmiştir. 
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28 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra ve Yurt Dışı ile Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 
MADDE 28. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 

ve Görev Esasları, Bölge Valiliği Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve 
i r İdaresi Kanunu hükümlerine Uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

TALÂT SARGIN (Tokat) — önerge var Sayın 
Başkan. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yerimden bir şey 
ifade etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
maddede bölge valiliğinden bahsedilmekle ne kaste
diliyor? Teşkilatımızda bölge valiliği diye bir şey yok
tur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, o konuda 
önerge vardır. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge vardır, mü
saade ederseniz önergeyi okutalım ve konu vuzuha 
kavuşsun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, öner
ge verilmese dahi, bu ibarenin kaldırılması için teklif 
yapacaktık; fakat önerge verildi. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mi efendim? 
Yok. 

Bu konuda verilmiş olan bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 214 Ş. Sayılı Kanun Tasarısı

nın 28 inci maddesinde, Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin kanunlaşmış olması, bölge.valiliğinin kaldırıl
mış bulunması nedeniyle madde aşağıdaki şekilde ye
nliden düzenlenmiştir. 

Arz ve teklif ederiz. 
Talât Sargın Aİâeddin Kısakürek 

Tokat Kahramanmaraş 
Mustafa Balcılar Mümtaz Özkök 

Eskişehir Sakarya 
Berati Erdoğan 

Samsun 

Taşra teşkilatı 
MADDE 28. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 

ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
II idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka

tılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, bu önergedeki değişiklikle birlikte oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde, önergedeki değişiklikle kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışı teşkilatı 
MADDE 29. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Ku

ruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı 
teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

29 uncu madde ile ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 214 sıra sayılı tasarının yurt 

dışı teşkilatıyla ilgili 29 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Sururi Baykal 
Ankara 

Yurt dışı teşkilatı 
MADDE 29. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Ku

ruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun esas
larına uygun olarak çalışma ve sosyal güvenlik mü
şavirlikleri ve ataşelikleri kurulabilir. 

Bu kuruluşlarda : 
A) Müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe, ataşe yar

dımcısı olarak görevlendirilecek personelin; 
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a) İktisat; hukuk; idarî ve siyasal bilimler veya 
filoloji dallarında en az 4 yıl öğretim yapan fakülte 
ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğ
retim Kurumu tarafından onaylanmış yabancı fakül
te veya yüksekokullardan birini bitirmiş olması, 

b) Görev yapacağı ülkenin dilini veya o ülkede 
geçerli bir dili bildiğinin ve meslek bilgisinin sınavla 
tespit edilmiş olması, 

B) Sosyal yardımcı olarak görevlendirilecek per
sonelin; 

a) En az ilkokul mezunu olması, 
b) En az 5 yıl sendika yöneticiliği yapmış ol

ması 
Şarttır. 

Üniversitelerin yabancı dil kürsülerinde'görevli öğ
retim üyelerinin çoğunlukta bulunacağı yabancı dil 
sınav kurulu ile yeterlik sınav kurulunun teşekkül tar
zı ve perspneMn yurt içi ve yurt dışı görev süreleri çı
karılacak bir tüzükte gösterilir. 

önceki sınavlarda başarılı olmuş ve halen bakan
lıkta, görev yapmakta olan personelin kazanılmış hak
ları saklıdır. 

Büyükelçiler nezdiöde çalışma müşavirliklerine sen
dika uzmanı olarak atanacak sosyal yardımcılar, bün
yesinde en çok lişçiyi bulunduran en üst derecedeki 
işçi kuruluşunca gösterilecek boş kadro miktarının iki . 
katı «tday arasından Bakanlıkça Devlet Memurları Ka
nununa göre atanır. 

Bakanlığı temsil ve Bakanlığın yurt dışı kuruluş
larının faaliyetleri koordine etmek ve kuruluşlararası 
işbirliğini sağlamak üzere; Bakanın uygun göreceği 
büyükelçilikler nezdine Bakanlık üst düzey yöneticili
ği yapmış olanlar arasından birer başmüşavir atana
bilir. Bunların sayısı 5'i geçemez ve atamalarına iliş
kin esaslar yukarıda sözü edilen tüzükte belirtilir, 
haklarında bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendıi 
hükmü uygulanamaz. 

Yurt dışı teşkilatının temsil ve ağırlama giderlerini 
karşılamak ve yurt dışında çalışan Türk işçileriyle 
aile fertlerine zaruret halinde yapılacak yardımlar için 
Bakanlık bütçesine gerekli ödenekler konulur. Yar
dımcıların nelerden ibaret olacağı çıkarılacak yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. ÇOŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. • \ 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. "s 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi? 
Buyurunuz efendim, süreniz 5 dakikadır Sayın Şiş

man. 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı yurt dışı teşkilatıyla ilgili verdiğimiz 
önergeyi, bugüne kadar uygulanan bir sistemden kay
naklanarak vermiş bulunuyoruz. 

Yıllarca uygulanan bir sistemin nedense zararı gö
rülmüş olacak ki, kanun kapsamından çıkarılmakta, 
bundan böyle çıkarılacak kanun hükmündeki karar
namelerle artık yurt dışında çalışan işçilerin kendi 
temsilcilerinin yanlarında bulunmasına mani olun
maktadır. Amacımız, yulardan beri Türkiye'de kurul
muş en fazla üyeyi kapsayan sendika tarafından öne
rilecek belli koşullarda; 5 sene sendikacılık yapmış ol
ması koşuluyla bulunacak arkadaşlar arasından yine 
bakanlığın atamasıyla yurt dışında çalışan işçilerin me
selelerini yine kendi içerisinden yetişmiş, bilen arka
daşlarımızın öğrenerek, bilerek bakanlığa ve ilgili ku
ruluşlar nezdinde faydalı olmak koşuluyla daha iyi 
bir netice alınmasına yöneliktir. 

Giderek işçi haklarının az da olsa kaybolduğu bir 
devrede bu konuda mevcut olan bir hakkın da sen
dikaların elinden alındığını görmek gibi bir durumla 
karşı karşıya olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Biz, belli 
insanlara yasa ile bir şeyler verilmesi lehinde değiliz, 
ama mademki yurt dışında binlerce insan çalışıyor, 
zaman zaman onlara selam gönderiyoruz, yurduna 
döviz gönderiyorlar diyoruz, ama kendi temsilcilerinin 
kendilerini temsıil edebilme olanaklarını da bu kanun
la ellerinden alıyoruz. Onun için, biz teklifimizi, sen
dikalar tarafından sendikacılarca seçilecek ve işçilere 
yararlı olacak insanların yurt dışında temsil edilme
sini sağlamak üzere vermiş bulunuyoruz; kabul edil
meyeceğini bile bile bir kere daha huzurunuza ge
tirdik. 

Takdir yüce heyetindir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan 
bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN —' Buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, yurt 
dışı teşkilatı üe ilgili müşavir, müşavir yardımcısı, 
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ataşe ve ataşe yardımcıları ve sosyal yardımcıların 
nitelikleri, seçilme ve görevlendirilme esasları ve teş
kilatla ilgili hükümler yurt dışı teşkilatı hakkında ka
nun hükmünde kararnamede yer almıştır, önergede 
yer alan detay hususlar ise Başbakanlıkça hazırla
nacak tüzükte yer alacaktır. Bu tüzükle ilgili çalışma
lar bakanlıklar görüşüne sunulmuş ve son safhaya gel
miştir. 

Diğer bakanlıkların-kanunlarında yer almayan 
önergede belirtilen esasların bakanlık kuruluş kanu
nuna dercedilmesine ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
29 uncu madde ile ilgili önergeye Komisyon ye 

Hükümet katılmadılar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bağlı kuruluşlar 
MADDE 30 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 
a) İş ve tşçİ Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, 
b) Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi, 
c) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
d) Esnaf ve Sanatkârlar ve Dieğr Bağımsız Ça

lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 
e) Ereğli Kömür - Havzası Amele Birliği Birik

tirme ve Yardımlaşma Sandığı. 
BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste

yen var mı? Yok. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 31. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı 

teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöne
ticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya 
görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mev
zuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek 
ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı so
rumludur. 

BAŞKAN — 31 inci, madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

| 31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 31 linçi madde kabul 
edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
| Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 

görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 32. — Bakanlık, anahizmet ve görevle

riyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükte
ki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak is
rafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbir
leri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 33. — Bakanlık, hizmet alanına giren 

konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamak
tan sorumludur. 

BAŞKAN —• 33 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 33 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 34. — Bakanlık, kanunla yerine getir

mekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle 
görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 34 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 35. — Bakan, Müsteşar ve her kademe

deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet-

J kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
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yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 36. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ka

nun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini 
gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunların
daki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN —36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 37. — Kadroların tespit, ihdas,. kulla

nımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümlerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum : 
İntikal eden görev ve yetkiler 
MADDE 38. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihten önce çeşitli mevzuatla, Çalışma Bakanı ve 
Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına 
verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına 
intikal eder. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum! : 
Döner sermaye işletmesi 
MADDE 39. — Bakanlık, İşçi Sağlığı ve İş Güven

liği Merkezi ile Yalkın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 
Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığının görüşünü alarak, hazırlana
cak bir yönetmelikte döner sermaye istenmelerini ku
rabilir. 'Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 mil
yon liradır. 

Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak öde
neklerle. aynı yardımlar, döner sermaye faaliyetlerin
den elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan olu
şur, 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sı
nırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir. 

Döner sermaye işlemleri Mühasebe-i Umumiye 
Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi 
değildir.. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, 
ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 

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

RIFAT BAYAZIT Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; esasen kanun hük
münde kararnamenin «Döner sermaye işletmesi» baş
lıklı 39 uncu maddesine prensip itibariyle karşı de
ğilim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dö
ner sermaye işletmesi kurulmasının zorunlu olduğu
na inananlardanım. Yine bu işletmeler bazı bakan
lıklarda mevcuttur, bu bakanlıkta da kurulması ge
rekir. Yalnız burada bir teknik hata vardır, bunu arz 
etmekten kendimi alamadım, çünkü komisyonda da 
bu konuyu dile getirmiş'tilm, hiç değilse zabıtlara -geç
mesi bakımından burada da dile getireceğim. 

Esasen Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki 174 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
27.9.1984 tarihinde kanunlaşmış ve 3046 numarayı al
mıştır. 'Bu bir. şa/blon kanunıdur, diğer »bakanlıkların 
kuruluşlarının da bu Kanuna aynen uydurulması zo
runludur. Burada döner sermayeden bahseden 40 inci 
madde «Döner sermaye işletmelerinin kurulması, ser
mayesi, 'geliri, işleyiş ve denetimiyle ilgili esas ve usul
ler kanunla düzenlenir» der. Bunun ayrı bir kanunla 
düzenlenmesi gerekir. Nitekim, bu Kanun hükmün
deki kararnamenin madde gerekçelerinde de bilhassa 
41 inci maddenin gerekçesinde de aynı şekildedir. Ko
misyonda ben bunu arz ettim, bütçeden 250 milyon 
liralık bir sermaye getiriliyor, yükleniyor. Bu getiri
len sermayenin Plan ve Bütçe Komisyonundan geç
mesi lazımdır. Planın bütünlüğünün 'bozulmaması ıge-
rekir. Yülük planların Plan ve Bütçe Komisyonunca 
incelenip, kanunların plana uygun olup olmadığının 
tespiti gerekir. Bunun doğrudan doğruya Plan ve Büt-
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çe 'Komisyonuna (gitmesini, oradan bu maddenin ayrı 
bir kanunla getirilmesini önerdim. Nitekim, kanun 
hükmündeki kararnamelere komisyonlarda 'başka bir 
maddenin getirilemeyeceği de defaatîe bu kürsüden 
arz ©dilımiş'ti; getirilmedi, bazı maddeler de 'bu suretle 
(reddedildi. Benim (temennim, yüksek komisyon bu 
maddeyi geri alır, (bir kanun tasarısı haline getirmek 
suretiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna hükümetten gi
der ve yeni 'bir kanun ıgelerek yüksek bakanlığın bu 
İhtiyacı da yerini bulur. Benim bütün temennim, ka
nun tasarısının tamamen, gerek Bakanlıkların Kuru
luşu Hakkındaki Kanuna, gerekse Anayasanın löl ve 
163 üncü maddelerindeki ilkeye uyularak, Plan ve Büt
çe Komisyonundan 'geçirilmesi zarureti görüşündeyim; 
takdir sizlerindir. 

Arz ederim. 
ÎRASKAİN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat IBayazıt. 
'Bu konuda Ibaşjka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Balkan.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KADEMLİ (Kütahya) — Efendim, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konularında ÎSÖÜM ve YODÇE' 
nin araştırma, eğitim gibi igörevleri vardır. Biraz önce 
sayın arkadaşlarımız burada konuşurken işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusu üzerinde önemle durdular. Bu gö
revlerin yapılabilmesi için de bu maddeye ihtiyacımız 
vardır. Çünkü, 100 milyarlarca l'iralık malzemenin alın
dığı İSGÜM laboratuvarlarında bu malzemeler maa
lesef hiç kullanmadan durmaktadır. Sebep; bize pek 
çok firma, ipek çok işyeri (müracaat ettiği halde ve işçi 
sağlığı konusunda ön 'tedbir almak için birtakım ön 
araştırmalar yaptırmak istediği halde, böyle bir ola
nağımız olmadığı içlin bu araştırmaları yapamıyoruz. 
O nedenle de bu konuda hizmet arzımız eksik kal
maktadır. 'Bu nedenle, Hazineden de bir talebimiz 
yoktur, 

Bu 'maddenin fbu görüş ışığı altında değerlendiril
mesini ve aynen kalmasını talep ediyoruz. 

BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldıTılan ve değiştirilen hükümler 
İMADDE 40. — 28.1.1946 tarihli 4841 sayılı Ka

nun, ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

29.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Kanunda yer alan 
Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünün adı «Ya
kın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi» olarak 
değiş'tiril'miştir. 
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(BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok, 

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

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE .1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güven
lik Balkanlığına ait kadrolar, personeli ile birlikte 
ibaşkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

[Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esasla
rına göre yeniden düzenleninceye ve 'bu düzenleme, 
uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit 
ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte devredilen kadroların kullanılmasına de
vam olunur, 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yob 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan ye
ni düzenleme sebebi ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı memurlarından kadro ve görev 
unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sa
yılırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredi
len kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları 
ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı bi
rimlerin 'genel müdür, daire başkanı, kurut başkanı 
ve bunların yardımcılarına ait kadroılardan aynı un
vanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin 
ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, 
her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel 
hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu 
kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli ol
dukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle gö
revlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlarla, şahsa (bağlı kadrolarda bulunanlar Bakan
lığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar hertürlü malî ve sosyal haklarıyla 
'durumlarına uygun, işlerde görevlendirilirler. 
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Yukarıdaki iki ve üçüncü fıkrada sayılanların ba
kanlığın ımerlkez veya taşra teşkilatında durumlarına 
uygun kadrolara atanmaları faalinde de eski kadrola
rına ait aylık, dk 'gösterge Ve her türlü haklarının bu 
yeni kadrolarında kaklıkları sürece ödenmesine de
vam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok, 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, Çalışıma 'Bakanlığı ile Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgi
li kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en 
geç 'bir yıl içerisinde iade edilir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

IGeçici madde 3*ü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulan

masını göstermek üzere 'hazırlanacak tüzük ve yö
netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük 
ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra ve yurt 

dışı teşkilatı ve feu Kanunun 28 inci ve 29 uncu mad
delerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenle
ninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra ye yurt 
dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok, 

Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeniden 

düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık 'Merkez Teşki
latında değişen veya yeniden kurulan birimlere veri
len görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan 
(birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay 
içinde bu Kanuna uygun hale getirir, Bu süre içinde 

Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen teşki
lat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın 
teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Güm
rük Bakanlığının (görüşlerine dayanılarak kadro ihdas 
ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir,. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
e.onler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir 
işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sosyal Güven
lik ' Bakanlığına devredilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz almak 
almak var mı? Yok. 

Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde 

Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli per
sonel, durumlarına uygun kadrolara atanır. Bunların 
aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevle
rinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı 
tutulur. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 41 inci madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 42 nci madde kabul edilmiştir. 
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Oyunun rengini belirtmek üzere söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Açık oy
lama... 

BAŞKAN — Değil efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — 25Ö mil

yon lira tahsisat verildi bütçeden. 
BAŞKAN —'. Yok efendim, sayın bakan açıkladı 

zaten. 
-Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayırlı olmasını dilerim. 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Antalya Milletvekili 
Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi komisyona iade edilmiş olup, henüz 
komisyondan gelmediğinden bugünkü birleşimde gö
rüşülmesi mümkün değildir. 

3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
îki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) 

BAŞKAN —' 3 üncü sırada 25.10.1963 Tarih ve 
353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Ada
let komisyonları raporları vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Adalet Komisyonu ve Hükümet yok. 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 
4. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

BAŞKAN — 4 üncü sırada Yozgat Milletvekili 
Mehmet Bağçeci'nin 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 

1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) 

BAŞKAN — 5 inci sırada İstanbul Milletvekili İb
rahim Ural'ın 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru yer almaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Rüştü Taşar ve 58 Arkadaşının 10.7.1953 
Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu yer almak
tadır. 

İçişleri Komisyonu?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan burada

yız; sesinizi duyamadık Sayın Başkan. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Buradayız Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
ALI BOZER (Ankara) — Sayın Başkan bu kara

rınızdan rücu mu ediyorsunuz? «Ertelendi» dediniz 
çünkü. 

(1) 228 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon «Buradayız» di
ye geç işaret verdi. 

SÜHA TANIK (tzmir) — Biz buradayken yok 
denilir mi efendim, rica ederiz işte buradayız efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon buradaymış, geç öğren
dik, buyur ettik efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istirham ediyorum efendim, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi kanun tasarısının gö
rüşülmesine başlayalım, sonra size söz veririz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Faydalı bir konuyu 
arz etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, söz vereceğim, mü
saade buyurun. 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza sunu
yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oraya 
geçmeden evvel söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usul hakkında efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biraz 

önce komisyon temsilcileri, hükümet temsilcisi sayın 
bakan burada bulunduğu halde zühul eseri olarak 
komisyon temsilcilerinin ve hükümet temsilcisinin bu
lunmadığı ifade edildi, tutanaklara geçti. Tutanaklar
da bunun tashih edilmesini teklif ediyorum Sayın Baş
kan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, biz bunu belirtirken ko
misyon burada olduğunu, bakanın da burada olduğu
nu işaret ettiler. Biz de makamlarına buyur ettik ve 
kanun tasarısının müzakeresine başlamış olduk. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ona itiraz etmiyo
ruz Sayın Başkan. Tutanaklardan bunun tetkik edilip 
düzeltilmesi için teklif ediyoruz . 

BAŞKAN — Yok efendim. Tutanaklarda «Buyur» 
etmemiz vardır, komisyonun yerini alması vardır. 
Onun için söz konusu değil efendim. 

Buyurun Sayın Ural; süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

HP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan 
bul) — Sayın Başkan, sayın miietvek'illeri; Gazian
tep Milletvekili Sayın Mustafa Rüşltü Taşar ve arka
daşları tarafından verilen İkanun teklifi konusunda, * | 
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Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üzere huzuru
nuzdayım. Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Hayatını hiçe sayarak anarşistlere karşı hedef 
olan polise, yakalaman1 silahlardan birer adedinin 
yarı bedele verMtaesini şükranla karşılıyor ve bu 
teklife müspet oy vereceğimizi belirtiyoruz. Yalnız 
bu vesileyle muhtelif kanallardan Türkiye'ye giren 
silah konusunda birkaç kelimle söylememe müsaade 
buyurun. 

Biliyorsunuz bu silahları polisler hayatlarını hiçe 
sayarak ele geç̂ üimişlerdliır. Eskiden bu silahlar Ma
kine Kimyaya verilmek suretöiyle eritilirdi. Sonra
dan Millî Savunma Bakanlığına devredildi, Millî Sa
vunma Bakanlığı ordunun ihtiyacı olan silahları al
dıktan sıonra, diğer silahları ya çürümeye terk et
mekte veyahut da gerçekten eskiden olduğu gibi 
bunları eritmektedir. Bunların, hayatını hiçe saya
rak ele geçiren polislere verilmesinde mutlaka isa
bet var. Uzun süre polis kadrosunda çalıştım. Emek
li olduktan sonra 30 sene 40 sene silah taşıdığı içünK 

silahı olmadığından bunalıma düşen polisleri gör
dük. Hatta silahın yerine kaim olmak üzere demir 
parçalarını bağlayanları gördük. Onun için bu si
lahlardan verilmesinde mutlaka fayda var. 

Ben bu kısa girizgâhtan sonra, silahların Türki
ye'ye hangi yollarla girdiiğini ve nasıl girdiğini kı
saca anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'ye si-
laih üç yerden girmektedir. Birisi Bulgaristan üze
rinden; Varna ve Burgaz limanlarından girmektedir. 
Bu da ilki yoldan girmektedir. Birinci yol, Bulgar' 
Hükümetinin nezaretinde Varna ve Burgaz'dan iki 
motorlu güçlü tekneler vasıtasıyla çok kısa bir müd
det içerisinde İstanbul'a getirilmesi ve belli villalar 
altında yapılan- yerlere gizlemek suretiyle dağıtım 
yapılması yoludur, 

İkinci yol ise, genellikle Yunan ve Liberya ban
dıralı gemilerle yine bu limanlardan yükletilmek su
retiyle denizin belli yerlerine su geçirmez kılıflar içe
risinde şamandıralara bağlamak suretiyle denize bı
rakılması ve belli zamanlarda trol ağlarıyla dışarıya 
çekilmesi yoludur. Veyahut yine aynı gemiler, tran
sit muamelesi yaptırmak suretiyle bizim boğazlar
dan içeri girmekte - sözüm ona - başka bir ülkeye 
gideceği yerde istanbul veya tzmilt limanlarından bi
risine gizlice yanaşmak suretiyle kamyonlarla dışa
rı çıkarılıp pazarlanmalktadır. Bu silahların çoğu da 
Orta, Batı Avrupa ve Doğu Bloku ülkelerinin silah
larıdır. Bu silahlar Türkiye'de çok ucuz fiyatlarla 
pazarlanır. Bu silahlar maalesef, Türkiye'de geçmiş 
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dönemlerde anarişik olaylar dolaylısıyla büyük talep 
görmüştür. 

Bir diğer yol da, yine Bulgaristan üzerinden ur
larla olmaktadır. Bunların sayısı binleri bulmaktadır. 
Turlarla giren bu silahlar - sözüm ona - kâğıt üze
rinde Türkiye'nin Habur Sınır Kapısından dışarı 
çıkmış gibi muamele görmektedir^ Oysa bunlar, İs
tanbul ile Gaziantep arasındaki E - 5 karayolunda 
tahll'iye edilip dağıtıllmakftadır. Haıtta öyle dağıtılmak
tadır M, silahlar bırakıldıktan sonra çoğu kez tırlar 
'bile yol üzerine bırakılmaktadır. İstanbul'a giden
ler İzmit Cezaevinin yanında bulunan bir tın her
halde görmüşlerdir!.; Bu tır bunlardan birisidir. 

Bir diğer yol da; Suriye üzerinden, Lazkiye üze
ninden silah sokulmasıdır. Bu, ilki sekide yapılmak
tadır: Demin söylediğimi gibi birisi, motorlarla ve 
gemilerle yapılmaktadır. Zaman zaman gazetelerde 
okursunuz; karaya vuran gemilerden bahsedilmekte
dir. Bu gemiler vasıtasıyla güney sahillerimize bo
şaltılan silahlar dışarıya - içeriye pazarlanlm'aktadır. 

Bir diğer yolda; sult hamallığı sekilinde - küçük 
'bir yoldur - güney illerimizden silah buraya sokul
maktadır. Şkndi, bu silahların giriış setoeibi nedir? 
Dikkat öderseniz son zamanlarda ülkemizde anar
şik bir ortam yaratıldı. Bu anarşik ortamın yara
tılmasının başlıca sebebi, böyle bir pazar yerlerinin 
kurulması gayesine matuf olmuştur. Bunu daha zi
yade Ermenliler yapmaktadır ve işin acı tarafı Tür
kiye'ye giren silahların finansman kaynağı çoğu kez 
morfin, baz morfin ve buna benzer uyuşturucu mad
deler olmaktadır. Bu Erimeni grupları gerek Bul
garistan'dan, gerekse Suriye'den muntazaman Tür
kiye'nin ekonomisini baltalamak vıe iç güvenliğini 
sarsmak için bu yolla silah sevkıyatı yapmaktadır
lar. Son zamanlarda da, alınan bilgilere göre, 1980 
yılından sonraki alınan tedbirler sayesinde silahla
rın girişinde büyülk ibir azalma olmasına mukabil, 
demin söylediğito «uyuşturucu maddelerin satışında» 
büyük bir artma olmuşıtur. Yüne demin söyledîğim 
gibi amaç, (bu sefer Türkiye'yi ekonomik bakımdan 
çökertmektedir., 

IBenlim söyleyeceklerimi budur; saygılar sunarım 
efendim. <HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — TeşelkJkür ederim Sayın Ural. 
Tasarı üzerinde başka söz isteyen var mı? 
IBuyurun Sayın Kuşlhan. 
Sayın Kuşhan, şahsınız adına mı konuşacaksı

nız? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
yıllarını memleketin ve milletinin asayişini, insan
larının huzurunu sağlamaya vermiş; ondan sonra 
da bütün devlete hizmet edenlerin aMbeti olduğu 
gibi, emekliye ayrıldığında uzun süre yanında ken
disine can güvenliğini sağlayan silahından birdenbi
re ayrılmış insanlar için, her ne kadar modern dü
şünürsek düşünelim, toplulmun yaşamı içerisinde bu 
silahlarım ne kadar önemli olduğunu inkâr etmek 
mlülmkün değildÜrs Binaenaleyh, bu kanun teklifini 
hazırlayan ve getirenlere şükran borçluyuz. 

Memuriyet hayatları boyunca birçok belalı in
san; toplumun düzenini bozan, toplumu düzenleyen 
yasalara aykırı hareket eden, insanlarım canını, malı
nı alan, onların bülfcün maddî ve manevî değerleri
ne saygısızlık öden insanları kanuna teslim etmek 
ve dolayısıyla onların ıslahında böylesine büyük et
kisi olan kimseleri birdenbire bu kötü insanların kar-

| şısında silahsız 'bırakmak çok kötiü bir olay, çok kö
tü bir sonuçtur. Malumunuz, kötü insanları top
lumdan ayıklaimiak mümkün değildir maalesef; keş
ke mümkün olsa da ayıMayabilsek. Birçok polis 
emeklisi tanıdım; errteMi olduktan sonra gerçekten 
bunalıma girdiler, kendilerini müdafaa edecek elle
rinde bir silah bulunmaması nedeniyle, Bazı kimse
ler, özellikle polis teşkilatından emekli olduktan son
ra, edindikleri silahlardan ötürü, yasal taşıma izinleri 
bulunmadığı için hâkimi karşısına çıkarılmak sure
tiyle yasalar karşısında suçlu duruma düşmek du
rumunda kalmışlardır.. Binaenaleyh, bu kanun tek
lifinde zikredildiği gibi, bu insanları yaşamlarının 
bir parçası durumunda olan silahlarına kavuşturmak 
suretiyle yaşamlarımı sağlamakta büyük yarar vardır. 
özellikle, çok kadirşinas olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinsin çok değerli siz üyelerinin bu insanlardan 
bunu esirgemeyeceğinizden emin olarak, mutlaka bu 
imkânı sağlayıcı mahiyette görüşmelerin sonuçlanma
sını Miyor, hepinizle saygılar sunuyorum. (ANAP 
ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşeüdkur ederim Sayın Kuşhan. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Teklifin tiiümü -üzerindeki görüşmeler tamamlan-

mışltır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Teklifin madde-

* lerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun De
ğişik 10 uncu Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 10,7.1953 Tarih ve 6136 numaralı 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
daki Kanunun 23.6.1981 tarih ve 2478 numaralı Ka
nunla Değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmişimi;. 

«Emriiyet Genel Müdürlüğünce zaiti silah edinme
lerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca 
niteliğinde olanlarını, takdlir olunan bedellerinin ya
rısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, ön
celik hakkına salhiptlirler.» 

Bu suretle iktisap ediilen tabancalar hiçbir suret
le saltılamaz, devredilemez.» 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilSmiştiir. 

2 nci maddeyi dküıtuyorulm: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe pirler. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzeninde söz isteyen 

var mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 ndi madde kalbul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okumuyorum: 
MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür.) 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzeninde söz almak 

isteyen?... Yok. 
3 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kalbul emmeyenler... Kalbul edlilmiiştir. 
TekMn tümü oylanmadan önce oyunun rengini 

belirtmek üzere konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Teklifi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Tdkllüf kalbul edilmiş, kanunlaş
mıştır; hayırlı olmasını dlilerim. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Ey
lül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 232) (1) 

(1) 232 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin «̂ Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmın-
nın 7 nci sırasındalkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasın
da 13 Eylül 1984 tarihimde imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler; Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmele
rine başlıyoruz^ 

Komisyon Dışişleri Komisyonudur. 
Komisyon?... Hazır. 
Hükümet?... Hazır. 
Kolmlisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunma
sını kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaisı kalbul edıitoemisjtiir, 

Tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Parti grupları adına söz isteyen?... Yok, 
Şahısları adına söz isteyen?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum!: Kabul edenler... Etjmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul editaişlti^ 

1 inci maddeyi dkultuyoruim: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Arap Halk 
SosyaMst Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasın
da 13 Eylül 1984 tarihinde Trablus'ta imzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci maidlde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok.; 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Ernıteyenler... 1 indi madde kalbul edilmiş
tir. 

2 noi maddeyi okultuyarum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?... 

Yok,., 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden

ler... Etmeyenler... 2 ndi madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürüttür, 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok, 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerindekü görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Oyunun rengini belli etmek için konuşmak iste
yen var mı? Yok. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açıik oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
rriiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresiyle oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
8. — Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi 

hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/635) 
(S. Sayısı : 233) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» bölü
münün 8 inci sırasında; üst kademe yöneticilerinin 
yetiştJirilknesi hakkında 14.1L1984 tarih ve 3077 sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderme tezkeresi ve içişleri Komisyonu ra
poru bulunmaktadır. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Tümü üzer'nde görüşmeye geçmeden evvel bir öner
gemiz var Savın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul et
meyenler... Raporun okunımıamıası kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmelere 'başlıyoruz. 
KADRÎ ALTAY (Antalya) — Anayasaya aykı

rılık önergemiz vardı efendim. 

(1) 151 S. Sayılı Basmayazı 14.11.1984 tarihli 
25 inci Birleşim tutanağına, 233 S. Sayılı basmayazı 
ise bu birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — önerge alınmıştır, tümü üzerindeki 
görüşmelerden sonra okunacaktır efendim. 

ÎÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkanım, ko
misyon olarak" her zaman söz alabilir rniyiz?. Biz de 
komisyon raporun tümü üzerinde görüşmek 'işitiyo
ruz. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî alırsınız. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Kadri Altay; buyurunuz efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar.) 

MDP GRUBU ADINA KADRİ AİTAY (An
talya) — (Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milii-
vetçi Demokrasi Partisi Grubu adına huzurunuzda-
vıım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha gö
rüşülmek üzere geri göndermesiyle yeniden huzuru
nuza gelmiş bulunan Üst Kademe Yöneticilerinin Ye
tiştirilmesi Hakkındaki 3077 sayılı Kanun belki ha-
vatî öneme haiz bir kanun değildir. Ancak, geçirdi
ği safhalar ve iktidarın tutum ve zihniyetini meydana 
kovması bakımından önem kazanmıştır. Bizler müm
kün olduğu kadar hata yapmamak ve bu konudaki 
uyarıları dikkate almak zorundayız. Hele 'bu uvarı 
anayasal bir görev olarak bir yüce malkamdan geliyor
sa bunun üzerinde daha çok titizlik göstermek gerek
mektedir. Hatasını anlamak, kabul etmek, düzeltmek, 
de büyüklüktür, meziyettir, fazilettir. Gerçek buyken, 
böyle olması gerekirken, oy çoğunluğu bendedir, kim 
ne derse desin, istediğimi yaparım diyen bir zihniyet, 
inanın sayın milletvekilleri Meclislimizi yüceltmez, sa
dece Meclisimize gölge düşürür. (HP ve MDP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunun gibi ayıp
lar çıkmaya başladı, çorap da çözülmeye başladı. Bu 
konuya ne dersiniz?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Ayıp deriz ayıp. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Değerli milletve
killeri, 3077 sayılı Kanunla ilgili mesele nedir biliyor 
musunuz?. Mesele, devletin yürütülmesi konusunun 
en iyi bir şekilde başarılmasıdır. Bildiğiniz üzere, Ana
yasamıza göre, cumhuriyetimizin temel organları me-
- yanında olan yürütme, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Ku
rulu ve idare olmak üzere 3 bölümden oluşmakta
dır. Bu durumda, idarenin devletin yürütme organı 
içinde 3 üncü kanadında yer aldığı görülmektedir. 
Şu halde, idareyi devletin yasama ve yargı organları 
dışında ve yürütme organının da Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu haricinde tüm kuruluşları olarak ta
nımlayabiliriz. İşte bu kuruluşlar, ülkede devlet hiz-
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meti görmektedir, devlet hizmeti vermektedir. Bu 
hizmeti verenlerden yüksek seviyede olanlarına üst 
kademe yöneticileri adı verilmektedir; Anayasa da 
bu adı vermiştir. 

Değerli ımilletvdkilteri, cumhuriyetin ilanından, 12 
Eylül ve sonrası zamanına kadar olan dönemde be
lirtilen yöneticiler, askerler hariç, hiçbir surette müş
terek bir eğitilme tabi tutulmamışlar ve dolayısıyla da 
yetiştirilmemişlerdir; hakikat, gerçek budur. Halbu
ki, çağımızın her yönden de çok hızlı gelişmesi, özel
likle hükümetimizin ülkemizi siyasî, askerî, hukukî, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınabilmesi 
için, üst 'kademe yöneticilerinin belli bir düzeyde ye
tiştirilmeleri lüzumludur, elzemdir, şarttır. Bilhassa 
gerek yürütmeden sorumlu iktidarların her türlü tu
tum ve zihniyetleri, gerekse üst 'kademede görev ya
pan ve çoğunluk arz eden yöneticilerin yetki ve so
rumluluklarını kötü 'kullanmaları nedeniyle devlet 
çarkı zamanında oldukça kötü işliyordu. Dolayısıyla 
da zarar eden devletin kendisi ve milletti. Nitekim 
yolsuzluk adı altında 'bir yara alındı, kabak Özdağ-
lar'da patladı; çıban hükümette, zarar hem devlette 
hem millette. Siz gelin de çıkın bu işfin içinden. İşte 
bu durumu bilen ve kesinlikle bertaraf etmek isteyen 
12 Eylül yaratıcıları ve Danışma Meclisi, üst kademe 
yöneticilerinin özel bir surette yetiştirilmelerini lü
zumlu görmüşler ve bu maksatla Anayasaya hüküm 
koymuşlardır. Hatta Anayasanın 117, 118, 121, 122, 
123, 126 ve 127 nci maddelerinde ilgili konuların ka
nunla düzenleneceği belirtilmiş olmasına rağmen, 128 
inci maddenin son fıkrasında bu konunun önemine 
uygun farklı bir ifade kullanılmış ve «kanunla özel 
olarak düzenlenir» kaydına yer verilmiştir. İşte, Ana
yasamızın bu amir hükmünü yerine getirmek maksa
dıyla alelacele ve esastan uzak olmak üzere hazır
lanmış olan ve Meclisimizde de daha evvel kabul 
edilnrş bulunan kanun, Sayın Cumhurbaşkanımız ta
rafından incelenmiş ve Anayasanın 89 uncu maddesi
ne 'istinaden bir daha görüşülmek üzere geri gönde
rilmiştir. Konu, İçişleri Komisyonunda görüşüldükten 
sonra, hiçbir değişiklik yapılmadan 2 nci defa olmak 
üzere Yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulunmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız 
konunun Anayasaya uygunluk açısından ele alınma
sını ve lüzumlu görülen değişikliklerin yapılmasını 
gerekçeleriyle ve etraflıca belirtmiş olmasına rağmen, 
her nedense İçişleri Komisyonu bunlara hiçbir yak
laşım göstermeden ve yapmadan, muhalefetimizi de 
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kaale almadan aynen kabul ederek gündeme getirmiş 
bulunmaktadır. Halbuki, Anayasamızın 128 inci mad
desinin son fıkrası, «Üst kademe yöneticilerinin ye
tiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak dü
zenlenir» hükmünü taşımaktadır. Buna göre, kanun
da yetiştirilme usul ve esaslarına ait anakurallara yer 
vermek ve sınırlarını da belirtmek lazımdır. 

Kanunun 2 nci maddesinde yer alan üst kademe 
yöneticilerinin kavram ve kapsamını açıkça ve etraf
lıca belirtmek gerekirken, buna da yer verilmemiştir. 
Esasen Anayasanın 128 inci maddesinin gerekçesinde 
de, kamu hizmeti görevlilerinin. çalıştırılma biçimle
rine göre kendi içinde ayrılmasının kanunla düzen
lenmesi esası benimsenmişken, bir makamın 'teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edilecek bir 
kısım yöneticilerin bu eğitime dahil edilmesi fena 
yoruma ve ileride körü kullanmalara fırsat verece
ği gibi, sübjektif ve partizanca tasarruflara da im
kân sağlayacağından, doğru olmadığı görüşündeyiz. 

Nitekim İçişleri Komisyonu raporunda da, kanu
nun genel ilkelerini gösteren ve ayrıntıları yönetmeli
ğe bırakan bir çerçeve kanun şeklinde düzenlendiği
nin ifade edilmesi görüşümüzü doğrulamaktadır. 

Savın milletvekilleri, Anayasa, çerçeve kanun ya
pın demiyor; mükemmel, dört başı mamur bir ka
nun mevdana getirin, ortaya koyun divor. Bu duru
mun düzeltilmemesl hem Anayasa hükmüne ve hem 
de hukukun anakurallarına aykırı olacaktır elbette. 

Yine 2 nci maddenin ikinci fıkrasında, silahlı 
kuvvetler personelinin de bu kanun kapsamına alın
masının, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine 
ve Bakanlar Kurulu kararıyla olacağı belirtiliyorsa 
da, hem görevinin özelliği ve hem de mevcut özel 
kanununa göre ve uzun süreden beri her kademe ve 
seviyede yetiştirilmeleri kendi bünyelerine uygun ola
rak yürütüldüğünden, bu hususun kanundan çıkartıl
masının daha uygun ve isabetli olacağı kanaatini ta
şıyoruz. 

Kıvmetli milletvekilleri, silahlı kuvvetlerde kitap 
var kitap; sivil 'idarede kitap yok; kitapsızdır sivil 
idare; görev talimatı dahi yoktur sivil idarede. Ada
let Bakanlığı personeli için de aynı şekilde düşünü
yoruz. Adalet Bakanlığının da özel kanunu var; o da 
o kanuna göre gereğini yapar. 

Aynı maddenin son fıkrasındaki, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı idarî teşkilatı üst kademelerinde gö
revlendirilecek olanlar, esasen yetişmiş ve devletin üst 
makamlarında bulunduklarından, bunların da kanun 
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kapsamı dışında bırakılması daha gerçekçi ve isabetli 
olacaktır. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Kitaptan bah
set, kitap nerede? 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Siz kitabı bulur
sunuz. 

"Değerli milletvekilleri, genel olarak eğitimin nasıl 
yapılacağını gösteren 3 üncü maddenin de Anayasa 
hükmüne göre düzenlenmesi, yetiştirilmenin ana il
kelerinin de kanunda belirlenmesi gerekirken bu da 
yapılmamıştır. Biz bu hususun, yani eğitimin, Başba
kanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri bölü
münde yer alan idareyi Geliştirme Başkanlığı tara
fından Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Türki
ye Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü ile ortaklaşa 
görüş alınmak suretiyle yürütülmesini teklif ediyo
ruz. Kanunun sahibinin olmasını istiyoruz. Aksi tak
dirde bu da tamamen yönetmeliğe bırakılmak sure
tiyle yürütülürse kanuna aykırı olur, Anayasaya da 
aykırı olur. 

Kanun tasarısının 4 üncü maddesinde lise, eğitime 
katılma şartları meyanmda tecrübeye, görmüş geçir-
mişliğe, deney geçirmişliğe, olgunluğa hiç de yer ve
rilmediği görülmektedir. Ağırlıklı olmayan, tecrübe
siz olan, genç olanın devlet ciddiyetine yakışır hiz
met vermesi hiçbir zaman mümkün olamaz. Nitekim 
işte huzurunuzda, toy bir bakan çıkıyor; toy bir ba
kan, sızdırıcısı Başbakan, oyuna getirilen bakan, tu-
zakçısı Başbakan. Olur mu böyle bir şey? (ANAP 
sıralarından gürültüler, MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

size hitap etmek istiyorum. Bütün bu eleştiri ve öne
rilerimiz dikkate alınmadan şayet bu kanunu kabul 
edecek olursanız, hem Anayasaya aykırı bir kanun çı
karmış, hem keyfî uygulamaya elverişli bir durum 
yaratmış ve hem de üst kademe yöneticilerinin ak
rabadan oluşması tutumunu yasalaştırmış olacaksınız; 
bilin bunu. 

Bu kanunlaşırsa, iktidarınız döneminde ilk defa 
olmak üzere, yaptığınız işlere bir yenisini daha ekle
miş olacaksınız. Cumhuriyet tarihinde, Millet Mec
lisinde bu da iftiharınız olacak. Bunların neler oldu
ğunu sayıyorum : Hükümetin usulsüz işler yaptığının 
bir bakan tarafından Mecliste dile getirilmesi konusu. 

Bir bakan tarafından yapılan yolsuzluğun ihbarı
nın, hükümetin başı tarafından yapılması hususu... 

BAŞKAN — Sayın Altay, lütfen müsaade buyu
rur musunuz? Bunların, bu müzakere edilen tasarı ile 
kanunla hiçbir ilgisi görülmüyor. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Hayır var, arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konuşunuz 
efendim. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Kamu hizmetine 
tahsis edilmiş malların gelir ortaklığı senedi çıkartıla
rak satılması konusu. 

Kanun hükmünde kararname yoluna başvurulması 
konusu. 

Hükümete alışılmamış şekilde geniş yetkiler tanı
yan kanunlar çıkartılarak Meclis denetiminden kaçıl
ması hususu. 

Şimdi geliyorum iftiharınız konusuna : Anayasal 
bir göreve dayanılarak veto edilen bir kanunda, hiç
bir değişiklik yapılmaması da iftiharınız olacaktır sa
yın ANAP'lılar (ANAP sıralarından «İlgisi yok» ses
leri) 

Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın tezkeresinde et
raflıca belirtilen ve gerekse yukarıda arza çalıştığım 
aynı doğrultudaki nedenlerle kanunun Anayasa ve iç
işleri Komisyonuna iadesini grup namına arz ve tek
lif ediyorum. 

Saygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Usul 

hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Barlas Doğu, usu

lün nesi hakkında konuşacaksınız? 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın konuşmacı konuşmasının bir yerinde 
sürçü lisan ederek, yahut başka manada da olsa, «ki-

KADRI ALTAY (Devamla) — Aksi takdirde bu 
hususun da tamamen yönetmeliğe bırakılması kanun
lara aykırı olur, Anayasaya da aykırı olur, 

Değerli milletvekilleri, böyle bir kanun yeni ka
bul edildiğine göre, eğitime katılma için aranan 40 
yaşından gün almamış olma şartı, bugün görevde olup 
da 40 yaşını aşmış bulunanlara bu imkânı vermeye
cek, değerli birçok eleman bu imkândan yararlana
mayacak demektir. Bu durumlara uyanlara bir şans 
tanımak için kanuna bir geçici madde eklenmesini 
de biz bu açıdan zorunlu görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Altay, 3 dakikanız var efen
dim. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bilhassa değerli ANAP'lılar, , • 
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tapsızlar» demiştir. Bu hususun zabıtlardan çıkarıl
masını teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Altay, böyle bir kelime kullan
dınız mı efendim? 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Şunu dile getir
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kürsüye gelip bu
nu lütfen tavzih ediniz. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Hay hay efendim, 
derhal. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilinin sorusuna cevap : Tarihi bilin 
lütfen tarihi, coğrafyayı bilin, önemli olan, kitabın 
nereden nasıl geldiğini bilin. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Biz iyi 
biliyoruz. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Kitap silahlı kuv
vetlerde vardır. Benim buradaki kastım görev tali
matı. Hiçbir yönde silahlı kuvvetler başıboş değil 
zaten. Ne istiyorsunuz?.. 

Arzım bu efendim. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— O içyönetmelik, kitap değildir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Senin 
söylediğin içyönetmelik. 

BAŞKAN — Durum tavazzuh etmiştir efendim. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Tutum. 

(HP sıralarından alkışlar) 
232 sıra sayılı kanun tasarısı için oy kullanmayan 

var mı efendim? Yok. 
Kupalar lütfen kaldırılsın efendim. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Tutum. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balık
esir)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Üst Ka
deme Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Ka
nun üzerinde Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım. 

Tartıştığımız kanun üzerinde hükümet tasarısı aşa
masında yine grubum adına yüce Meclise 14.11.1984 
tarihli oturumda görüşlerimizi ayrıntıları ile sunmuş, 
yüce Meclise getirilen tasarının Anayasanın öngördü
ğü bir tasarı olmadığını, belli noktalardan eksik ve 
yetersiz çıkmakta olduğunu vurgulamış ve değerli mil
letvekili arkadaşlarımı uyarmıştım. 

Şu anda, Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştiril
mesi Hakkındaki Kanun, Sayın Cumhurbaşkanınca 
iade edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının iade gerek
çesinde yer alan hususlar tarafımdan daha ayrıntılı 
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I bir biçimde yüce Meclisin bilgilerine sunulmuştu. 
ı Umuyordum ki, yüce Meclis, bu konuda emek ver

miş, bir partinin grubu adına konuşan mütevazi bir 
arkadaşınızı dinlesin, söylediklerini kabul etmese bile 
bu kürsüden tartışsın, karşıtını ileri sürsün, daha iyiyi 
ve daha doğruyu Meclisçe bulalım. Üzülerek ifade 
ediyorum ki, yüce Meclisin değerli üyelerini ikna et
me konusundaki iyimserliğimi yine muhafaza etmek
le beraber, eğer bu kürsüden söylenenlere karşı ön
yargılı olarak tavır koyduğumuz sürece sağırlar di
yalogunu yaratmaktan öteye bir sonuç alamayız. 

Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade 
edilen kanun vesilesiyle ileri sürülen görüşleri yeni
den huzurunuza, getirmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, kanunun 2 nci madde
sinin yeniden gözden geçirilmesini istemektedir. Ne
den istenmektedir? İki nedenle : 

1. Üst kademe yöneticisi kavramı açıklığa ka-
vuşturulmamıştır. 

2. Üst kademe yöneticisinin kapsamı belirlen
memiştir ve buna ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna, 
eğitime tabi tutulacak üst kademe yöneticilik mevki
lerinin kapsamını genişletme yetkisini tanımaktadır. 
Bu ise, yürütme yetkisini kullanan organın yasama 
alanına taşması demektir. 

Değerli üyeler, bu konu tarafımızdan daha önce 
dile getirildi. Yürütme yetki ve görevi, Cumhurbaş
kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve ka
nunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

Anayasa Mahkemesinin mükerrer içtihatlarında be
lirtildiği gibi, Bakanlar Kurulunun kararlarının, yü
rütmenin yetki ve görev sınırlarını aşmaması ve ya
sama yetkisi alanına taşmamış bulunması gerekmek
tedir. Sanıyorum bu konuda aramızda ihtilaf yok. 
Bütün mesele, getirilen hükümlerin sonucunda, bu
rada söylenildiği gibi, yürütme ve yasama arasında 
Anayasa ile çizilmiş olan sınırın taşılıp taşıtmadığı 
noktasında düğümlenmektedir. Bunu yüzeysel müta
laalarla geçiştirmek mümkün değildir. 

Anayasanın 128 tinci maddesinde sözü edilen ka
nunî düzenlemenin esas unsurlarının kanunda apaçık 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Yeniden yüce bilgilerinize sunuyorum; Anayasa 
Mahkemesi şöyle diyor : «Anayasanın birçok mad
delerinde yer alan (esaslar) sözücüğü, kendisinin koy
muş olduğu ya da yasa ile konulacak olan kurallar 
anlamında kullanılmıştır. 

Anayasanın üstünlüğü ilkesi göz önünde tutulun-
I ca, Anayasada yasa ile düzenlenmesi bildirilen bütün 
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yönlerin ancak Anayasaya uygun yasalarla düzenlen
mesinin istendiği sonucuna varılması zorunludur. Böy
lece, düzenlenecek alanın esaslı konuları yasada yete
rince belli edilmediği için, kanunun iptaline hükmedil-
miştir.» Böyle denilmektedir. 

Bizim için önemli gözüken nokta, getirilen ka
nunda, kabul edilen kanunda Anayasanın öngördü
ğü esaslı noktaların düzenlenip düzenlenmediği nok
tasıdır. Elbetteki bu bir içtihat meselesidir, ama apa
çık görülen odur ki, Anayasanın 128 dnci maddesinin 
özellikle vurguladığı gibi, konunun özel olarak düzen
lenmesini öngörmektedir. O zaman üst kademe yöne
ticilerinin eğitimi konusundaki esas noktaların yasa
da yer alması bir zorunluluktur. 

Bizim grup olarak görüşümüz, bu iade gerekçe
sinde ve daha önce tarafımdan yüce Meclise ayrın
tılarıyla sunulduğu Anayasaya aykırılık iddialarının, 
en azından Anayasa Komisyonunca, incelenmesi ve 
Anayasa Komisyonunun görüşünün alınmasını gerek
tirir ciddiliktedir. 

istirhamım, hukukta inatlaşma olmaz, hukuk bir 
mantık ve sağduyu işidir, saydüyuda daima birleşme 
mümkündür. Eğer yüce Meclis uygun görürse, gerek 
bu kanunun iade gerekçesinde belirtilen ve gerekse 
tarafımızdan ileri sürülen noktaların Anayasa Ko
misyonunca da bir defa incelenmesini ve bu konuda 
anlayış gösterilmesini talep etmekteyiz. 

Değerli üyeler, iade gerekçesi, Türk Silahlı Kuv
vetleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının kapsam dışı
na çıkarılmasıyla ilgilidir. 

Benim bu konuda görüşüm, maddenin tedvini sı
rasında konulmuş olan 2 fıkranın haşiv niteliğinde ol
duğudur ve konulmasına gerek yoktur. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin aktif kadrolarında çalışan değerli ele
manları, gerekli görüldüğü zaman, bugün olduğu gibi, 
Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü tara
fından yürütülen kamu yönetimi uzmanlık programına 
gönderilebilir ve Genelkurmayın izni üzerine gönde
rilmektedir. 

öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
nin üst yönetim kadrolarına atanacak hangi türden 
kamu görevlileri ise, onlar için bu şekilde özel bir 
hüküm koymaya da gerek yoktur. 

Saygıdeğer üyeler, iade gerekçesinde, yetiştirme
nin anailkelerinin kanunda belirlenmemiş olmasının, 
Anayasanın belirtilen temel ilkesi açısından önemli bir 
eksiklik olduğu vurgulanmıştır. Biz bu görüşü çok uzun 
bir biçimde yüce Meclise arz ettik. Yetiştirme dediği-

2 , 1 . 1985 O : 1 

miz zaman ne kastedilmektedir? «Yetiştirmenin anail-
keleri» denince, komisyon raporunda söylendiği gibi, 
ard arda dizilen şeylerin çok dışında şeyler anlaşılır. 
Bu konuda yeteri kadar ilkelerin kanunda yer alma
dığını ileri sürmekteyiz. 

Sayın üyeler, iade gerekçesiinde, kanunun 4 ün
cü maddesinin yeniden gözden geçirilmesi istenmek
te ve eğitime katılmak için gerekli olan şartlardan biri 
olan 4 yıllık memuriyet kıdeminin yetersiz olduğu ile
ri sürülmektedir. Bu bir takdir meselesidir. Yüce Mec
lis 4 yıllık süreyi yeterli bulabilir; ancak tutarlı ol
mak zorundadır. Hukuk sistematiği tutarsızlığı affet
mez. Nedir 4 yıllık kıdem meselesi? 

Sayın komisyon eğitimin genç yaşlardan itibaren 
başlatılmasının yararlı olacağını söylemektedir. Sanki 
Türkiye'de yüksek yöneticilerin yetiştirilmesinde ken
dine özgü bir Türk sistemi varmış gibi bir noktadan 
hareket etmektedir. Oysa Türkiye'de yüksek yönetim 
mevkilerinin yetişme kaynağı yoktur, tamamen hudai 
nabit, kendiliğinden olmaktadır. Rafine üç beş kari
yer grupları istisna edilirse, yüksek yöneticilik mev
kilerini besleyen kanallar tıkalıdır. Nitekim bu tıka-
lılık öylesine sulandırılmış ve öylesine dejenere edil
miştir ki, bildiğiniz gibi «asansör maddesi» adını ver
diğimiz maddeyle, tamamen hükümetin ve siyasî kim
liği olan bakanların takdiriyle bir kimse göz açıp ka
payıncaya kadar 21 yılda gelinen yere 10 yılda gele
bilmektedir. Bu nasıl bir kariyer anlayışıdır? İstidat
lıdır diyerek, ki hiç öyle değil, büyük bir ihtimalle 
bizdendir diyerek birçok kişiyi üst kademelere getir
mek Türkiye'de mümkündür. Böyle olunca genç yaş
lardan içine girilen ve tedricen yöneticilik mevkilerine 
hazırlayan bir sistem Türkiye'de yoktur. 

Bakınız, 1965 yılında personel reformu yapıldığı 
zaman, kanun yönetici sınıf kavramını getirmiş ve ta
rif etmiştir. Çok küçük bir pasaj okuyarak dikkatleri
nize sunacağım : 

«Yönetici sınıf kavramı Türk idaresinin büyük ih
tiyaç duyduğu yeni bir anlayışı yerleştirmek amacını 
gütmektedir. Yönetici sınıf, modern devlet idarele
rinde memurluğun ve idarî faaliyetlerin belkemiğini 
teşkil eden önemli kararların alınması ve idarî gö
revlerin en yukarı kademede yerine getirilmesi bakı
mından başlıca sorumluluğu taşıyan sınıftır. Müste
şar kademesinden genel müdür yardımcılıklarına ka
dar idarî karar mevkilerinde bulunanlar, mülkî ida
rede de kaymakamlık ve valilik mevkilerini işgal eden
ler bu sınıfın tabiî unsurları olarak akla gelir.» 

Yalnız bu noktada yönetici sınıfının aynı zamanda 
idarî sorumluluk makamlarına eleman yetiştirici bir 
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sınıf niteliği taşıdığını da belirtmek gerekir. Şimdi söy
lediklerim esas tezimizdir; altını çizerek söylüyorum: 
«Başka bir deyimle gerekli nitelikleri taşıyan ve tü
zükte belirtilecek eğitim şartlarına haiz olup, giriş sı
navında başarı kazanan kabiliyetli genç elemanların 
lüzumlu adaylık safhalarından geçmek suretiyle doğ
rudan doğruya yönetici sınıfına girebilmeleri müm
kün olacaktır. Böylece - şimdi çok önemli bu nokta -
genç yaşlarından itibaren önemli görevlerde faydalı 
olabilecek elemanların bugün birçok hallerde görül
düğü gibi kendilerinden en fazla faydalanılabilecek 
yıllarını büro hizmeti niteliği taşıyan işlerde geçirme
leri önlenmiş olacaktır.» 

Denmektedir ki, genç yaşta eğitim verilebilir ve 
zorunludur; ama bir tek şart var : Ortaya eğitim de
ğil, sınırları çizilmiş, müstakbel yöneticilik mevkile: 

irine yetiştirmek üzere sistematik bir şekilde oluşturul
muş bir hizmet sımfı içerisinde ancak, eğitim genç 
yaşlarda yapıldığı takdirde sonuç verebilir. Nitekim, 
Kara Avrupa'sında, Fransa'da ve İngiltere'de yöneti
ci sınıf kavramı vardır, yönetim kategorisine genç 
yaşlarda eleman alınır. Dolayısıyla, orada mesleğin da
ha başında, son derece ciddî uzun süreli sistematik 
bir program uygulanır. 

Değerli üyeler, bu kanun son derece ciddî eksik
liklerle maluldür. Sayın komisyonun, bu hususta ko
nunun derinliğini algılamadığı izlenimmdeyim. Doğal
dır, çünkü hükümetin de bu konuda bir siyasî ve 
idarî tercihi yoktur. Hükümet, Anayasanın 128 inci 
maddesi emretmeseydi, büyük bir ihtimalle, - kuvvet
le söylüyorum, delillerim var - bu konuyu getirmeye
cekti. Âdeta kerhen, istemeyerek, zorlanarak getiril
diği içindir ki, «Bir çerçeve yasasıyla acaba biz bu
nu kurtarabilir miyiz?» denmektedir. Elbetteki komis
yon, felsefesi ve tercihleri belirtilmemiş bir alanı dü
zenleyen kanunda, ne kadar gayret ederse etsin, mü-
kemmelliyete ulaşamazdı. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, 2 dakikanız var efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Nitekim, sayın 
komisyon şöyle demektedir; «Komisyonumuz bu ka
nunun uygulanması sonucunda yetiştirilecek her per
sonelin üst kademelere atanabilmesinin bir zorunlu
luk getirdiğine inanmamaktadır, bu eğitim olsa olsa 
tercihlerde bir üstünlük getirebilir.» Konuyu yeteri 
kadar anlamadığını gösteren son derece net bir ifa
de. Hiç kimse bu eğitimi bitiren herkesin istisnasız 
olarak yüksek yönetici mevkilerine getirileceğini söy
lemiyor, kanun da bunu derpiş etmiyor; ama mef-
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. humu muhalifinden şu çıkıyor : Üst kademe yöneti
cilik mevkilerine atanabilmek için bu eğitimden geç-

) mek zorunludur. Buna değinmiyor. Gerçi değinmek 
istiyor; ama tam olarak söyleyemiyor, hemen ardın
dan benim bu söylediğimi teyit eder bir ifade kullanı
yor. Şöyle diyor : «Üst kademe yöneticisi olabilmek 
için bundan, böyle özel bir eğitimden geçmiş olmak 
ilkesi kabul edildiğine göre» diye devam ediyor, özel 
eğitimden geçmiş olma ilkesi kabul edilmişse, bu ilke 
uyulmaması için değil, uyulması içindir. Yani ilke 
uyulması gereken düsturdur. Binaenaleyh, üst kade
me yöneticilik mevkiine atanabilmek için behemahal 
böyle bir eğitimden geçmek zorunludur. Bu olmadığı 
takdirde halen yapılmakta olan eğitimden farklı ne 
getirilmektedir? 

Saygıdeğer üyeler, sözlerimi zaman kısıtlığı nede
niyle uzatmam mümkün görülmüyor. Ancak iade ge
rekçesinde üzerinde durulan bir iki konuya değine
rek sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu efen
dim, ona göre toparlayınız. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Teşekkürler Sa
yın Başkan, 2 cümle kullanmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim toparlayın. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — 40 yaşını aşmış 
olup da halen üst kademe yöneticilik mevkiine aday 
olanlar için ne yapacaksınız, diye soruyor iade ge
rekçesinde; cevap yok. Oysa bugün Türkiye'de 40 ila 
53 yaş parantezi arasında 437 bin kamu görevlisi var. 
Bunun yüzde 10'unu yüksek tahsilli kabul ederseniz, 
43 bin kişi; ne yapacaksınız bunlara? Bunları nasıl 
dışlarsınız? Buna bir çare getiriyorum. 

Son bir noktaya değinerek sözümü bitiriyorum. 
Sistemin yeteri kadar anlaşılmadığını göstermek 

için, sadece vurgulamak için söylüyorum, kanunun 4 
üncü maddesinde şartlar sayılırken; «4 yıl fiilen çalış
mış olmak, müracaat tarihinde 40 yaşını geçmemiş 
bulunmak ve üst kademe yöneticisi olabileceğine dair 
olumlu sicil almış olmak» denmiş. 

Değerli milletvekilleri, 4 yıllık kıdemi olan memur 
(askerlik dahil) adaylığını henüz bitirmiş olan me
murdur. Nerede o sicil mekanizması, yüksek yöneti
ci üst kademe yöneticisi olabileceğine dair sicil al
mış olmak? Yani, kanunun kendisi bizatihi kendi için
de tutarsız. Büyük bir ihtimalle onu düşünmemiş. 4 
yıl kıdemi olan üst kademe yöneticisi olabileceğine 
dair sicil almış olacak; sadece olumlu sicil almış ol
mak değil, üst kademe yöneticisi olabileceğine dair 
olumlu sicil almış olmak... 
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Değerli üyeler, tekrar ediyorum hukukta sağdü- ı 
yu ve mantık esastır. Eğer biz bu derece açık ve se
çik sağduyu kurallarında birleşemezsek, hangi nokta
larda birleşeceğiz? 

Amacımız bir engelleme yapmak değil; Türkiye' 
nin bugün idarî reform yaptığını iftiharla söyleyen 
bir hükümet için, vazgeçilmez olan ve asla vazgeçile
meyecek olan yüksek yöneticilerin yetiştirilmesini bir 
müeyyideye bağlamaktır. Bunu yapmadığınız sürece 
Türkiye'de idarî reform yaptım, diyemezsiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. I 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Ey- I 
lül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Söz- I 
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri I 
komisyonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 232) 1 
(Devam) I 

BAŞKAN — 232 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriye
si Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde İmzalanan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama I 
sonuçlarını açıklıyorum : I 

336 milletvekili oylamaya katılmış; 334 kabul, 1 I 
ret ve 1 çekinser oy kullanılmış olup tasarı kanunlaş- I 
mıştır. Hayırlı olmasını dilerim . 

8. — Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi I 
hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş- I 
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme I 
tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/635) 
(S. Sayısı : 233) (Devam) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Göksel Kalaycıoğlu; buyurunuz efendim, süre- I 
niz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA GÖKSEL KALAYCI
OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem millet-
vekileri; benden önce konuşan Sayın MDP Grubu 
Sözcüsünün tahrik ve tezvir dolu konuşmalarına ce
vap vermeden konuşmama başlıyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; üst kade- I 
me yöneticisi dendiğinde, kamu kuruluş ve kurumla
rının üst düzeylerinde görev yapan ve ana politikala- I 
rın formüle edilmesiyle uğraşan, danışmanlık yapan, I 
idarî politikaya ilişkin kararlar verme mesuliyetine . 
sahip olan ve bakanlar ya da yönetim kurullarınca alı- I 
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nan temel politikaları, işlemsel politikalar ve program 
kararları haline getiren kişileri anlıyoruz. 

Yüksek kademe yöneticileri, genel yönetimin mer
kez ve taşra kuruluşlarında, kamu teşebbüslerinde, 
özerk ve yarı özerk kurumlarda ve mahallî idarelerin 
üst kademelerinde kilit noktalarda görev alan kişiler 
olmaktadır. Bu kimseler yaptıkları görev gereği, mem
leketin ekonomik ve sosyal hayatında önemli mesuli
yetler yüklenmiş olmaktadırlar. 

Hızla değişen dünyamızın münakale vasıtalarının 
yakınlaştırdığı toplumlarının bugünkü üst kademe yö
neticilerinin benzer temel vasıflara, maharetlere sa
hip olmaları, o toplumların refaha kavuşmak için ba
şarılı olma yarışında ön sıralarda yer alabilmeleri için 
gerek olduğu kadar, çağımızın baş döndürücü bir hız
la gelişen ekonomik ve teknolojik ilerlemelerine ve ye
niliklerine karşı olumlu tutum ve profesyonel değer
lere sahip olmaları, kendilerini millî hedeflerin ger
çekleştirilmesiyle yükümlü saymaları da gerekmek
tedir. 

Yöneticilerin inisiyatifi, ideal hedefleri müşahhas 
sonuçlar haline çevirme kabiliyeti, verim sorunlarıy
la sürekli olarak ilgilenmeleri, yeni istek ve teknoloji
lere uyma kabiliyeti olmadan, teşkilatının gayretini 
ortak gayelere yöneltmek ve kaynaklardan en iyi şe
kilde faydalanmak mümkün olamaz. Zira, amaç ve
ya amaçları belirgin hale getirecek ve ortaya koyacak 
olan onlardır. Faaliyetleri sürekli olarak planlayacak, 
kaynakları düzenleyecek ve sağlayacak olan onlardır. 
Emir ve talimat verecek, işlerin yürüyüşünü adım 
adım takip edecek, amaç ve planları uygulamalarla 
karşılaştırarak gerekli düzeltme tedbirlerinin alınma
sını sağlayacak ve bu suretle amaçların gerçekleşme
sine yol gösterecek ve liderlik edecek olan onlardır. 

Her yönetici etkili olmak zorunda olduğu gibi, ye
niliklere karşı tutumu da memleketinin gerçeklerine 
ve menfaatlarına uygun olmalıdır. Bunu temin için 
eğitim ve yetiştirme programları bu çerçeveden hare
ket etmelidir. 

Devlete düşen görevler, nüfus artışı, kentleşme, 
ilerleyen bilim ve teknolojinin de etkisiyle büyüyen 
geniş bir teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Durum böy
le olunca, devlerin, hem bu 'büyük karmaşık teşklLlat-
ların düzgün ve verimli işlemesıini devam ettirecek, 
hem de hükümetin siyasetini bu teşkilatılarîa yürüte
cek iyi yetişmiş yöneticilere ihtiyaç duyduğu aşikâr
dır. 

Kamu hizmetlerinin kaynaklarldan en iyi şekil
de yararlanmak suretiyle etkili, verimli, kaliteli, az 
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masraflı ve süratli olarak görülmesi, her şeyden çok 
insan unsuruna, gerekli vasıflara sahip iyi yöneticile
rin varlığına bağlıdır. Bugün idarecilik başlıbaşına 
bir uzmanlık alanı durumuna gelmiştir. 

Türkiye'nin yönetici yetiştirme geleneği Osmanlı 
İmparatorluğunun yükselme dönemlerine kadar uzan
maktadır. Osmanlı İmparatorluğu, daha Fatih Sultan 
Mehmet zamanında, dünyanın en eski yönetici yetiş
tiren okullarından birini kurmuştur. Enderun adı ve
rilen bu saray okulu, savaşçı devlet adamı nitelikle
rine sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Hu
kuk, din, müzik, edebiyat ve dil gibi çeşitli alanlarda 
bilgiye sah'ip çelebi devlet adamları yetiştirmek, bu 
okulların amacını oluşturmaktaydı. imparatorluğun 
özellikle yükselme dönemlerinde, dirayetli yöneticile
rin ve iyi bir yönetim sisteminin varlığı, 3 'kıtada ege
menliğini sürdürmesinde rol oynamıştır. Sistemin bo
zulması, imparatorluğun duraklama ve gerilemesinde 
rol alan faktörler arasında sayılabilir. 

İmparatorluğun yenileşme ve Batılılaşma çabalan 
19 uncu yüzyılda Batı örneğine uygun yönetim okul
larının kurulmasını gerektirmiştir. 1859 yılında ku
rulmuş olan Mülkiye Mektebi bu amaçla kurulmuş 
ve etkisini Cumhuriyet döneminde de sürdürebilmiş
tir. 1952 yılında da Birleşmiş Milletler ile Türk Hü
kümeti arasında imzalanan bir protokolle kurulmuş 
olan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü de 
doğrudan hizmet içinde üst kademelere eleman -yetiş
tirilmesini aimaçlamış bir kurum olarak hizmetini sür-
dürmektedir.1 

Yönetimin hem planlanmış bir faaliyet, hem de sı
nırları belirlenmiş bir bilim alanı. olarak başlangıcını 
belirleyecek tek bir tarih sağlamak imkânı yoktur. 
Yalnız kıta Avrupa'sında, yöneticilerin yetiştirilmesi
ne önem veren ilk ülke Almanya'dır. 1688'de Friedrich 
VVılhelm öldüğünde, geriye güçlü bir orduyla, aynı de
recede güçlü bir devlet memurları topluluğu bırak
mıştı. 17 ve 18 'inci yüzyıllar boyunca Almanya'da ka-
ımeralismüs, yani yönetim bölümlerini yönetme sanatı 
ve bilim üstünde çalışıldı. Bugün değişik memleketler 
yöneticilerini yetiştirmek için değişik usuller tatbik et
meye başlamışlardır. Mesela; Fransa'da devlet me
murluğu çeşitli gruplara bölünmüş durumdadır. Na-
poleon Bonaparte'dan beri Fransız yönetiminde 
«Corps» 1ar bulunmaktadır. Corps; yeknesak bir for
masyona sahip, aynı imtihanla hizmete alınan, birbi
rine benzer vazifeler gören ve aynı hukukî yöneti
ciye tabi bulunan memurların meydana getirdiği bir 
grup olarak tarif edilebilir. 
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t Fransa'da 1945'te üst düzey yönetim kadrolarına 
I memur seçmdk ve yetiştirmek için Ulusal Yöneticiler 
I Okulu (Eıcole National d'Administration) kuruldu. Bu-
I gün ENA, Fransız yönetiminin, (kendisinden vazge-
I çilemeyen bir parçası durumuna gelmiştir. Bugünkü 
I Cumhurbaşkanı dahil, 1945'ten (beri* başbakan ve ba-
I ikan düzeyindeki pek çok devlet adamı, yargı ve yü-
I rutine organlarının üst düzeyindeki elemanlarının bü-
I yük çoğunluğu ENA'dan yetişmiştir. Fransız yöneti-

min'in etkinliğinde, verimliliğinde olduğu kadar, gerek 
I içteki kamu hizmelüerinin koordinasyon içinde yürü-
I tülmesinde, gerekse ulusla? arası görüşmelerdeki gözle-
I nen başarıda ENA'dan yetişen insanların rolü büyük -
I türj 

Amerika Birleşik Devletlerinde Federal EXecutive 
Ins'tiıtüte adını taşıyan enstitü, yönetimin üst kademe
lerine aday memurları eğitmek için kurulmuştur. Ens-

I titünün amacı lider yetiştirmek ve çağdaş çevre şaırt-
I Harına yöneticileri hassas kılmak ve onların işbirliği 
I içinde çalışabilecek biçimde kabiliyetlerini geliştir-
I mektir.1 

I iBugün İngiltere'de, Japonya'da, Pilipinler'de, Avus-
I turalya'da, Pakistan'da, Hindistan'da da kamu idaresi 
I kolejleri veya enstitüleri açılmıştır. 

I 1982 Anayasasının 128 inci maddesi, üst kademe 
j yöneticilerinin yetiştirilmelerinin, kanunla özel ola-
I rak düzenleneceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. 
I Ayrıca, hükümet programımızda da bu yolda mad-
I deler bulunmaktadır. İşte bu gerekçeyle 3077 sayılı 
I 'Kanun yüce Meclisimize gelmiş bulunmaktadır. 

•Kanunun 2 nci maddesini gözden geçirdiğimizde, 
I (burada üst kademe yöneticilerinin kimler olduğunun 

(birer birer sayıldığı ve bunun Devlet Personel Daire-
I si yönetici kategorilerini de kapsadığını görmekteyiz. 
I Yalnız, bugün için bu listede olmayan ve kapsamı 
I içine alınması tahmin edilemeyen yöneticiler olur da 
I bunlar da kanun kapsamına alınmak istenirse, esnek

lik sağlayabilmek maksadıyla bunların da dahil edil
mesi «Personel Dairesinin teklifi ve Bakanlar Kuru-

I iunun kararı ile olur» denim'iştir. Eğer bu şekilde ol
mazsa ne olur sayın milletvekilleri? Farz edeimki, bu 

I listede olmayan; fakat eğitilmesi uygun mülahaza edi-
I len teftiş kurulu başkanlarını kapsam içine alabilmek 
I için ve kapsam içine alınması istenen her daire için 
I bu Kanuna yeni bir kanun maddesi ilave etmek gere

kecektir. Bütün bunları önleyecek, esnekliği sağlamak 
I ve idarecilik eğitimini yaymak yönünden bu madde 
I olduğu gibi bırakılmalıdır. 
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'Sayın milletvekilleri, nihayet eğitimin yayîgrnlaştı-
rılmasının ve fazlasının zararı olamayacağı kanısın
dayız. 

Silahlı kuvvetler, Anayasanın 128 inci maddesi 
kapsamına girmektedir. Ancak, görevinin özelliği ne
deniyle silahlı kuvvetlerin bu Kanun kapsamına alın
masının ancak Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile olabilmesi öngörülmüştür. 
Yani, Silahlı Kuvvetler mensuplarının bu eğitimden 
faydalanması ileride arzu edilirse bu yol açıktır. Nite
kim, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
nün eğitim programları başladığından beri bugüne 
kadar 190 ısilahlı kuvvetler mensuibu yöneticilik eği-
tim'inden geçirilmiştir. Bugün bile, Türkiye ve Orta
doğu Amme idaresi Enstitüsünde 3 subay idarecilik 
eğitimi görmektedir. Gaye; üst kademe yöneticileri
nin eğitiminde, değişik kuruluşlardan, değişik problem 
alanlarından gelen yöneticilerin, yönetim sorunlarını 
ibirlikte tartışmaları her yerde verimli bir yaklaşım 
olarak nitelendirilmektedir. Bu şekilde, onlara bakış 
açılarını 'genişletici yeni tecrübeler kazandırıHmak ama
cı güdülür. Nitekim, Amerika'da Harvard Business 
School ve Massachusetis Ins'tiitute of Technology'deki 
yönetici eğitimi seminerlerine Penitagon'daki subayla
rın katılması 'bilhassa teşvik ©dilmektedir. Bu bakım
dan, ileride Genelkurmay 'Başkanlığıoın böyle bir is
teği olursa, bu Kanun mevcut sekiliyle onlara da eği
tim imkânı yolunu açık tutmuştur. 

Kanunun 3 üncü maddesinde eğitimin yapılacağı 
yerler, eğitime katılacakların tespiti, eğitimin süresi, 
eğitimde uygulanacak programlar ve diğer hususlar 
yönetmeliğe bırakılmıştır. Bu doğru bir yaklaşımdır. 
Çünkü anaprensipler kanunda yer altnış, detaylar ve 
programlar duruma, zamana ve eğitime katılacakların 
ihtiyaçlarına göre değiştiği için yönetmeliğe bırakıl
mıştır. Dolayısıyla kanunda yer almalarına lüzum 
yoktur. Kaldıki yönetim eğitimi o kadar geniş kap
samlı ve değişkendirki, 'bunun kanunlarla kısıtlanması 
caiz değildir. Mesela, 'bugünkü eğitim programlarına 
bilgisayar eğitimini de dahil etmek mecburiyeti doğ
muştur. Halbuki 10 yıl evvel böyle bir eğitimin prog
ramlara konması mevzubahis değildi, çünkü zaman 
hızla değişmektedir. 

«Hukuku idare» yönetim hukukumuzun ilk ders 
Ikitaplarındandır. Sadrazamlık yapmış olan İbrahim 

Hakkı Paşa tarafından yazılan bu kitap yazarın «Mek
tebi Fünunu Mülkiye» de 19 uncu yüzyıl sonlarında 
verdiği yönetim hukuku derslerini kapsamaktadır. 
İbrahim Hakkı Paşanın bu konuyla ilgili fikirlerini 
burada anlatmadan geçemeyeceğim. Bakınız Paşa 
1892'de basılan kitabında ne diyor : «Yönetim, yü
rütmenin önemli bir parçasıdır. Her ne kadar yöne
tim idarî işlerin detaylarını düzenleme amacıyla dü
zenleyici işlemler yapmaya yetkili ise de, yasa yap
mak veya mevcut yasalardaki kuralları değiştirme so
nucuna varan düzenleyici işlemler yapmaya yetkili de
ğildir. Bu yetki yasama gücü tarafından kullanılır.» 
Paşa devam ediyor ve diyor ki, «Sivil yönetim (Idarei 
mülkiye) yargı gücü (kuvveti adliye) gibi yasaların 
ve düzenleyici işlemlerin uygulanmasıyla görevli ol
makla birlikte, sivil yönetim yargıya göre daha büyük 
serbestlik içinde hareket eder. Zira idarî işlerin de
ğişkenliği yasa koyucu tarafından önceden öngörüle
mez.») 

IBurada da konunun geniş kapsamlı ve değişken
liği yönünden, bu maddenin aynen kalması görüşün
deyiz. Eğitime katılacaklarda 40 yaşını geçmemiş ol
mak ve yükseköğrenimden sonra 4 yıl bilfiil bu ku
rumlarda çalışmış olmak şartı getirilmiştir. Burada 
yetenekli bir memuru 4 yıldan fazla bekleterek, bu 
eğitime tabi tutmanın kaynak israfına sebep olacağı 
/görüşündeyiz. Genç yaşta böyle bir eğitime imkân 
vermesi bakımından ıbu madde kabul edilmiştir. Aynı 
zamanda, böyle bir eğitimden (geçenlerin hepsinin üst 
kademe yöneticisi olacağı yolunda da bir müktesep 
halk bulunmamaktadır, 

Muhterem milletvekilleri, komisyon raporundaki 
görüşleri aynen benimsiyor ve bu Kanunun aynen 
kabulünü arz ediyorum., 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalaycıoğlu. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak 

üzeredir. Genel Kurulun aldığı karar gereğince Dev
let eski Bakanı ve Manisa Milletvekili İsmail özdağ-
lar hakkındaki Meclis soruşturması önergesini ve gün
demdeki diğer konuları sırasıyla görüşmek için 10 
Ocak 1985 Perşembe günü saat 15.00te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 
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V. — SORULAR VI 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İline bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İsleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/297) 

Türkiye Büyük Millet Mieclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumum Tarım Orman ve Köy" İşleri 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Davut AbacDgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. Balıkesir Karamanlar Köyü içme suyu yönün
den sıkıntı içindedir. 

13 milyon lira tutarındaki proje hazırlanmıştır. 
Köy halkı isale hattını yapmaya hazırdır. 
Bu projenin ne zaman sonuçlandırılacağımın... 
2. Burhaniye İlçesi Ulubeyler, Karağaç, Şa

hinler ve Kuyualan köyleri içme suları yetersiz ve 
bazı boruların patlaması sonucu karışmalar bulun
maktadır. Islahı yönünden ne gibi önlem alınacak
tır? 

3. Susurluk İlçesi Balıkdere, Yağcı k!öy içme su
yu hakkında proje var mıdır? Bu projenin uygulan
masına ne zaman başlanacaktır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığt 

özel Kalem Müdürlüğü 9 . 1 . 1985 
Sayı : ÖKM - 2-1758 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
İlgi : Gen Sek. K.K. Da. Bşk. lığının 21 Ara

lık 1984 tarih ve 7/297-2498/09781 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 

Bakanlığıma yöneltilen «Balıkesir iline bağlı bazı 
köylerin içme suyu sorumu» hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim., 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgirin Yazılı 
Soru Önergesi Cevabı 

Cevap 1. Bütçe imkânları muvacehesinde Balı
kesir - Merkez - Karamanlar Köyü içme suyu inşaa
tının 1985 yılı yapım programına dahîl edilmesi müm
kün olamamıştır.; lleriki yılardaki yatınım programı
na dahil edilecektir. 

CEVAPLAR (Devam) 

* Cevap 2. Balıkesir - Burhaniye - Ulubeyler, Ka
raağaç, Şahinler ve Kuyualan köylerinin içme suyu 
tesislerinin ıslahı ve yeterli hale getirilebilmesi için 
ilgili bölge müdürlüğüne talimat verilmiş olup, böl
geden gelecek bilgi ve teklifler muvacehesinde gerek
li işlemler yapılacaktır. 

Cevap 3. Balıkesir - Susurluk - Balıklıdere ve 
Yağcı köylerinin içme suyu tesisi, İller Bankasınca 
yapılması gereken Balıkesir - Susurluk - Göbel gru
buna dahil bulunmaktadır. Projenin İller Bankasın
ca uygulamaya konulması halinde, iki köyün içme 
suyu yatırım tultarı Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüsüne© Mler Bankasına aktarılmak suretiyle, içme 
suyuna kavuşturulmaları sağlanacaktır. 

Arız ederimi. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
Balıkesir'in Manyas ve Balya ilçelerinde tarım ve 
veteriner teknisyeni yetiştirecek okullar açılmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/299) 

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

Bakanınca yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 

1. 'Balıkesir Manyas İlçesi topraklan her türlü 
zliraata elverişlidir. Bu ilçede köylüye daha faydalı 
olmak, tarım teknisyeni yetiştirmek için yatılı okul 
açılması düşünülüyor mu? 

2. Balya İlçesi hayvancılık yönünden zengin, 
toprak yönünden zayufitır. Burada veteriner teknisye
ni yetiştirmek üzere yatılı bir okul açılması hakkın
da çalışma var mıdır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Özel Kalem Müdürlüğü 9 . 1 , 1985 
Sayı : ÖKM - 2-1757 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen Sek. K.K. Da. Bşk. lığının 21 Aralık 

1984 tarih ve 7/299-2500/09783 sayılı yazısı, 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 

Bakanlığıma yöneltilen «Balıkesirlin Manyas ve Bal
ya ilçelerinde tarım ve veteriner teknisyeni yetiş-
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tirecelk okullar açılması» hakikındâki yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in Yazılı 

Soru önergesinin Cevalbı. 
Cevap : Bugün için yurt sathına dağılmış 8 adet 

Ziraat Meslek Lisesi, 1 adet Ziraat Teknik Lisesi 
ve 3 adet Hayvan Sağlığı Meslek Lisesi öğretime de
vam etmektedir. 

Bakanlığımızın teknisyen ihtiyacı bu okullardan 
mezun olanlardan karşılanabilmektedir. 

Geçmişte okul sayısının lüzumundan fazla artırıl
ması sonucunda istihdam yönünden ciddî meseleler
le karşılaşılmıştır. Buıgün dahi ihtiyaç fazlası eleman
lar sebebiyle istihdam sorunu söz konusudur. 

Öte yandan, meslekî ve teknik elemanların yay
gın eğitim yoluyla yetiştirilmesi, orta seviyede mes
lekî - teknik eğitim veren okulların insangücü ihti
yaçlarının istihdam imkânlarına uyum sağlayacak du
ruma getirilmeleri, yetersiz imkânlarla veya ihtiyaç 
bulunmayan alanlarda yeni okulların açılmayacağı 
Beşinci Beş Yıllık Planın ınsanıgücü ile iljgii ilke ve 
politükalarındandırv 

Yukarıda arza çalışılan sebeplerden dolayı, Ba
lıkesir tli Manyas ve Balya ilçelerinde bahis konu
su okulların açılması bugün için mümkün görülme
mektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
3. — Hatay MilletveMî Abdurrahman Demirtaş' 

in, Hatay İli köylerinin içmesuyu sorusuna ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Domn'tn yazılı cevabı (71314) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay köylerimin su sorunlarına ilişkin aşağıdaki 

sorularımın Tarım Orman ve Köy İşleri Balkanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay Milletvekili 

Hatay'ın 373 köyünden 130'unda içme suyu için 
alt yapı sorunu henüz ele atamamıştır. Bunlardan 
48 köyde kerbela hayatı yaşanmaktadır. 82 köyde ise 
içme ve kullanma suyu gayrî sıhhî olan kuyulardan, 
dere ve çaylardan sağlanmaktadır. Bu köyleri ne za
man suya kavuşturmayı puanlıyorsunuz? Düşündüğü
nüz geçici tedbirler var mıdır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köy îşleıri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 9.1.1985 
ISayı : ÖK/M. 2-1756 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkşiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi': Gen. Sek. K.K.D. Bşk. lığının 21 Aralık 1984 
tarih ve 7/314-2519/09864 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekilli Abdurrahman Demirtaş tara
fından Bakanlığıma 'yöneltilen «Hatay İli köylerinin 
dçmesuyu sorunu» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın 
Yazılı ISoru önergesinin Cevabı. 

Cevap : En son envanter bilgilerine göre, Hatay 
tli'nin köy içmesuyu durumu şöyledir: 

Sulu ünite : 468 
Suyu yetersiz ünite : 125 
Devletçe henüz su getirilmemiş ünite : 161 
Toplamı ünite : 754 

Hatay Hinde; 1985 yılı yatırım programına 31 
ünitenin içmesuyu tesisi için 524 100 000 TL. ödenek 
konulmuştur. Diğer üniteler, önümüzdeki yıllar büt
çe imkânlarına göre programa dahil edilmek suretiy
le içmesuyuına kavuşturulacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 Tari
hinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onay anmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

• . Verilen Oyların Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehtai Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçü 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Agaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlü 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Arat 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
336 
334 

1 
1 

61 
3 

(Kabul edenler) 

1 Ali Bozer 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 

1 Osman Işık 
1 Göksel Kalaycıoğlu 

H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 

1 Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 

1 İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bavulken 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

1 İsmail Dayı | 

1 Fenni Islknyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. AH Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlü 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Cksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
MaJhmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşe! 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
thsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mfhrîban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL * 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicenıtürk 

Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürdk 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferrah lliter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
1. Ercüment Konufcman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgut. Özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pehlüvanoğhı 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabrj Irmak 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 

Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dınçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şâkranh 
ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
"Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Telcin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğiu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Müikerrem Taşcıoğilu 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Atıaiklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK1 

Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

(Çekimser) 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlas 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk, V.) 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
(B.) 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

İSTANBUL : İ 

ÎZMÎR : 1 
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ERZURUM 
Togay Gemalmaz 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
M. Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Edip Özgıenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Allbayrafc 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray (B.) 
Yılmaz İhsan Hastürfc 
Kemal özer 
Günseli özkaya 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Turigult Sunalp 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Abdurrahman Necati 
Kara'a (iz.) 

MALATYA 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahio 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
ismail özdağlar 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (I. A.) 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Cahit Karakaş 
Isa Vardal 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 İNCİ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, modern 
matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, istanbul 
ili Emniyet Eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

8. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

9. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

10. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

11. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YüceFin, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine ara
zisi üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/230) 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YüceTin, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
nün Bolu'ya nakledilme nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/231) 

13. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen ara
sındaki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

14. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Bandırma - istanbul arasındaki vapur seferlerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 

15. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işçilerin yurt dışın
daki hizmetlerini borçlanmaları için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

(Devamı arkada) 



16. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
iyi cins patates tohumu ithaline ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

17. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden 
Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Er
zurum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214) (Da
ğıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğtu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
iki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210!) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

2 — 

4. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kira
ları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi : 11.12.1984) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Ceman iriyesi Arasında 13 Ey
lül 1984 Tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 232) (Da
ğıtma tarihi : 18,12.1984) 

8. — Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi 
hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/635) 
(S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 4.1.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 214 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanım Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa Komisyonları 

Raporları (1 /116, 1/511) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 14.12.1983 

Sayı :KKTD< 181101-1/182/08696 

tÜRKfÜYE BÜYİÜK MİtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

ÇALINMA VE SOSYİAL GfÜVBNiJÜK BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KİANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OBRIBKÇBStt 

GİENEL 

Mnoi Dünya Savaşınidan sonra, özelikle Baltı Avrupa ÜHkelerinde başlayan sanayileşme ve şehirleşme 
harekettüeri ısosyal poılîtJkaya ve çalışma bayatımın düfcenlenımedine bütyütk önem kaızandırmıştır. IBu durum, ül
kemizde 19301u yıllarda .başlayan sanayileşme, tarım kesiminde modernleşme çalışmaları ve 1940'lı yıllardan 
itibaren orftaya çıkan kentleşme ile birÜMe sosyal yapılda »da değişme ve gelişmeleri etikfılemiş ve geleneksel 
yaıpı dışına çıkan çalışma hayaltında sosyo-ekonıomik ilişkieri düzenilemek üzere 2(2 Haziran 1945 tarihUi, 
4763 sayılı Kanunla Çalışma Bakanlığı kuruilmuştur. Bu tarihe kadar EJkkraomi iBalkamlığınca yürütülen ça
lışma hayatına lilişkin jh'izmetler bu Bakanlıktan alınarak. Çalışma Bakanlığına vertaişftfir, 

Çalışma Bakanlığının kuruknast ile amaçlanan hedeflerle, Uluslararası Çalışma Teşkilâtının 1944 tarüMİ 
Filadclfrya Ktanifleraıösı kararıyla 'teyit edilen amaçları ve Birleşmiş MMdtiler Anayasasının sosyal esasları ara-
sında uyum sağlanmıştır. 

Kuruluşundan kısa bir süre sonra çıkartılan 28 Ocak 1946 ıtadh ve 4341 sayılı «Çalışma Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevleri HattdkınkiaJki IKammla»da Bakanlığı» görevleriyle teşkilat yapısı daha açık ye geniş bir şekil
de beMenımiştir, 

Çalışma Bakanlığı, 4841 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde IbeMenen «Çalışma hayaltının düzenlenmesi, 
çalışaınlarm yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlarla, çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket 
yararına alhenkleşbmtadsii, memleke'titdkü çalışma gücünün ıgenel refahı aktıracak sureftte verimli kılınması, 
İmt çalışma ve sosyal güvenin sağlanması» görevleri ile yükümlü kılınmıştır. Daha ıgeniş anlamı ile, Çalışma 
Bakanlığı çalışanların istihdam, işsizlik, ücret, çalışma süresi, hafta tatili, yıllık izMeri, işçi sağlığı ve iş gü-
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venliği, sosyal güvenlik ve iş mevzua/tından doğan diğer sosyali sorunlarıyla uğraşmak üzere teşkilatımı kur
maya Ibaşlamıştır. 

9 Temmuz 1932 tarihinde, ülkemizin Milletler Cemiyeftıime üye aİmaısı sonucu dünya sosyal politikasının 
uluslararası normlarını tespit ve yerleştirme görevini üstlenen Uluslararası Çalışma Teşkilatıma da tabiî üye 
olunmuş ve bu teşkilat tarafından teklif edilerek ülkemizce de kabul edilen sözleşmelerin uygulanmasını 
sağlamak <ve izlemekle de Çalışma Bakanlığı (görevli kılımmışjtır. 

IBaJkanlığın kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde meydana gelen dklonomik gelişmeyle paralel olarak ça
lışma mevzuatında da bir takta düzenlemeler yapılmıştır. özellikle 1950'li yıllardan İtibaren ülkemizin 
sosyal yapısında görülen değişmeler, kırdan kente göç, şdhMeşime ve hızlı sanayileşme ille birlikte ortaya çıkan 
dinamik gelinmeler sonucu; 1963 yılında 274 sayılı Sendikallar Kanunu, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Uokavlt .Kanunu, '1964 yılında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1967 yıllında 9311 sayılı Aş Kanunu 
gibi bazı temel kanunlar çıkartılmış ve aynı dönem içerisinde ülkemizde başlayan yurft dışına ilşlgiicü göç 
nedeni l e orltaya çıkan sorunları çözmek üzere 1967 talihimde 864 sayılı Kamun ve bunu tadil eden 1972 
tarihli, 1579 sayılı Kanunla da yurt dışı teşkilatı kurularak Bakanlığım görev alanı ve teşkilâtı genlşleitilimlştir. 

'1974 yılına kadar sosyal güvenlik alanında Sosyal Sigortalar Kurumu ve iBağ-tfCur tarafından götürülen 
sosyal siıgiorlta hizmetleri ile sosyal güvenlik alanında yürütülen mevzuat çalışmaları ve araşitırmalar 17.11.1979 
tarihinde Sosıyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile bu Bakanlığa devrddlmiştir. Bundan sonraki dönem 
içerisinde adı geçen Bakanlık kendisinden beklenilen fonksiyonları tam olarak yerine getirememiş, teşkilatı 
büyümüş, bürokrasi artmıştır. 

Öte yandan, Çalışma Bakanlığına bağlı olarak faali yet gösteren, çalışma hayatına ilişkin konularda araş
tırma ve eğitim faaliydâerimlde bulunan Yakın ve Orliydt gösteren, çalışma hayatına ilişkin konularda araş-
liği Merkezi, Birleşmiş (Milletler Ka'llkınma Programı tadoğu Çalışma Emsltitüsü ile işçi Sağlığı ve İş G'üven-
muşlaırdır., 

1979 yılında çıkarılan îş Teftiş Tüzüğü ,ile çalışma 'hayatının denetimine ilişkin görevler yeniden düzen
lenmiştir. 

Yİ Eylül 1980\İen sonra ülkemizin durumunu düzeltmek için girişilen faaliydiler arasında çalışma mev
zuatımız da yeniden düzenlenmiş ve 7 Kasım 1982 (tarihli Anayasanın 51, 52, 53 ve 54 üncü maddeleri esas 
alınarak 5.5.1983 tarihimde 28(211 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Dokavt 
Kamunu çıkartılmıştır. 

'Bütün bu gdlüşmelerle birlikte Anayasanın 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 62 nci mıadddleriride belirtilen 
ilkeler ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatımın Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmümde Ka
rarname esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımın görevleri ve Merkez teşkilâtının yapısını 
yeniden düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkımdaki Kamun 
Hükmümde Kararname hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamen'im amacının, çalışıma hayaltını düzenlemek, denetlemek 
ve yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
herkese sosyal güvenlik hakkı sağlamak, sosyal güvenliği yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek üzere Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ve teşkilat ye görevlerine ilişkin esasları düzenlemek olduğu bu 
maddede belirtilmiştir. 

IMaldde 2. — Bu maddede belirtilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinin önemli bir Ibölü-
mü, Çalışma Bakanlığının, Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 28.1.1964 «tarihli, 4841 sayılı Kamunda yer al
mıştır. Bu defa, 7 Kasım 1982 tarMi Anayasanın çalışma hayatına ilişlkin 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 62 
nci maddeleri hükümlerine uylgun alarak ve ülkemizin sosıyo-ekbnomJk <gdlişmeisi de göz ömüne alımarak Ba
kanlığın görevleri yeniden analbaşlılklar halinde düzenlenmiştir. 

Ayrıca, sosyal güvenliğin yaytgmlaştırılmasının sağlanması, ekbnom'ik gelişmeye paralel olarak ülkemizde 
sosyal adalet ve sosyal refalhım gerçekleştirilmesi ve gelir kaynalklarının en 'verimli biçimde kullanılması için 
gerekli tedbirlerin alınması, yutft dışındaki Tüdc vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlaniması, sosyal 
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grüvenlitkl'e ilgili diğer ülkelerle ortak çalışma yapılması, Sakalıkları önleyici ve tedavıi edici tedbirlerin alın
ması gibi hususlar da kuruluş amacına uygun olarak görev maddesinde yer almıştır. 

Madde 3, — Bu madldede Bakanlığın teşkilât yapısı beUrtilımiştir. 
Madde 4. — Bu malddede Bakanlığın merkez teşkilatı düzenlenmiştir. 
Madde 5-6-7. — Bu maddelerde sırası ile yer alan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görev

leri «Bakanlıkların Merkez Teşkilâtının Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Çerçeve Kanun Hükmün- . 
de Kararname» esas alınarak belirltiitaiışltıir. < 

Madde 8. — Bakanlığın yerine getirmekle yükümlü bulunduğu «görevleri yapacak olan anaMzmet birim-
leri bu madldede 'befl'ir'eillimifşffir. 

Madde 9. — Halen yürüdükte bulunan 1475 sayılı H Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlar ile çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun1, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmeli Grev <ve Uok'aıvt Kanunu ile çalışma haya
tına ilişkin diğer mevzuaitlta öngörülen görevlerden çahşma Genel Müdürlüğünce yapılacak lolanlar bu madde
de bel'iriilmişltir. 

Madde 10. — (Bu madde, Sosyal Güvenlin Kuruluşları Genel Müdüdüğün'ün görevlerini bdiırimektedir. 
Sosyal güvenlik polıiti'kaisının gerçekleşmesi için ıgerekli tedbirleri almak, sigorta fonlarının değerlendiril

mesi için programları planlamak, soısyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve eltkinleşifcirilmeisi içiıi gerekli tedbirleri 
almak, yurt dışındaki Türk vatandaşlarımın sosyal güvenlikle ilgili hak ve menlfaatterünıi kbrumak ve'geliş
tirmek Bakanlık ve bağlı kuruluşlar arasındaki münasebetleri düzenlemek ve yürütmek bu Genel Müdürlü
ğün görevidir. 

Maidde 11. -— 1967 ıtarilhli, 864 'sayılı Kanunda yer alan yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çalışma ha
yatından doğan meselelerin çlözümlenmelsinde Yurt dışı t*>i Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yerine gelMe-
cek olan görevler Anayasanın 62 nc'i maddesi esas alınarak bu madde ile yemden bdirienmiştlir. 

Madde 12. — 28.1.1946 tarihli, 4841 sayılı Kanunda İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak kurulan ve 
28.2.1982 tarihli, 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Üe İşçi Sağlığı Daire Başkanlığına dönüştürülen, îşçi 
Sağlığı Daire Başkanlığının çalışıma mevzuatında öngörülmüş bulunan görevleri bu maddede beliritümiştir. 

Maidde .13. — (Bakanlığın Merkez kuruluşundaki Danışma ve Denetim birimleri belMlmişlfeh\ 
Madde 14. — Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri «Çerçeve Kanun Hükmünde Kararname» esas alına

rak, belirtİmişltir. 
Maidde 15, — 28.8.1979 tarihli Rösmî Gazetede yayımlanan «İş Teftiş Tüzüğü ile yeniden teşkilatlandırıl

mış olan ve 28.2.1982 ıtarilhli, 18/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da Bakanlık danışma ve denetüm 
birimleri arasında yer alan ve yurt çapında çalışma hayatına ilişkin mevzuaitın uyigulanmasını denemeyen 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığının yerine gdtirmekle yükümlü bulunduğu görevler beMrtbİmî tiir. 

Madde 116. — 28.1.1946 tarihli, 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinlde belirtilen görevleri ifa etmekte 
olan Araşltırma Kurulunun adı 28.2.1982 tarihli 8/4334 sayılı ©akanlar Kurulu Kararı ile Araştırma, Geliştir
me, Planlama ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştiriifmiş ve görevlerinin kapsamı genlişletitaı'işltJir. Çer
çeve Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen görevlerle, üyesi bulunduğumuz çeşM'i mil etearaısı kuruluş
larla Bakanlığımız arasındaki münasebetferi yürütmekle sorumlu ıbulunan Arattırma, Geliştirme, Planlama 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri bu maddede belMt̂ mîşitir. 

Madde 17, 18. — Bu maddelerde sırasıyla yer alan Hukuk Müşavirliği, BakanMc Müşavirinin giörevleri 
«Çerçeve Kanun Hükmünde Kararname» esas alınarak bdirtMmiştir, 

Madde 19. — Bakanlığın merkez kuruluşundaki yardımcı birimlerin adları belıirltimiştlir. 
Madde 20. — Kbm^trolöriük Dairesi Başkanlığının görevleri «Çerçeve Kanun Hükmünde Kararname» 

ösas alınarak bel'İritilımişftıir.. 
Maidde 21. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri «Çerçeve Kanun Hükmünde Kararname» esas alı

narak bu mad/dede belir.tilimişitlir. 
Madde 22, 23, 24, 25. — 28.2:1982 tarih ve 8/4334 «ayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlığımızda 

İhdas edilen ve bu maddelerde yer alan Destek Hizmetleri Dairesi -Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Savunma 
Sekreterliği, özel Kalem Müdürlüğünün görevleri «Çerçeve Kanun Hükmünde Kararname» esas alınarak be-
Mrtilmiştir.. 
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Mald'de 26. — Bakanlığım Sürdklli Kurulları bu maddede düzenlenmişltir. 
ıMadde 27. — Çalışma hayattının sorunlarına çözüm ydllan aramak ve Çalışma Bakanlığına tekliflerde bu

lunmak üzere; 28.1.1946 tarMi, 4841 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer allan ve Devlet - işçi - işveren 
Üniversite temsilcilerinden oluşan Çalışma Medlüsinin oluşumu, çalışma alanı ve çalışma şekli bu madde ile 
yeniden düzenılenmişftir. 

Madde 28. — Sosyal güvenliğin kalkınma plan ve programlarında açıklanan ilkelere uygun biçimde ge
lişmesini sağlamak ve sosyal güvenlik kurumları arasında koordinasyonu temin etmek üzere, Balkanlar Ku
rulunun 8/3732 sayılı Karan ile kurulmuş bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluna kuruluş ve görevleri bakımın
dan bu Kanun Hükmünde Kararname ile yasal nite' ik kazandırılmıştır. 

Madde 29, — Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbirleri almak, tıbbî ve meslekî rehabilitasyonu, eği
timi sağlamak ve sakatlara hizmet götüren resmî ve özel, millî ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlamak üzere IBakanlar Kurulunun 8/4051 sayılı Kararı ile kurulmuş bulunan Sakatlan Koru
ma Millî Koordinasyon Kuruluna, bu Kanun Hükmündeki Kararname ile yasal nitelik kazandırılmıştır. 

Madde 30. — 'Bu madde ile Bakanlığa taşra teşkilatı kurma yetkisi verilmektedir. 
Madde 31. — Bu madde ile (Bakanlığa yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. 
Madde 32. — Bu maddede bağlı kuruluşlar sayılmıştır. 
Madde 33 - 34 - 35 - 36 - 37. — Bu maddelerde sırasıyla yer alan yöneticilerin sorumluluğu koordinasyon 

ve işbirliği konusunda (Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu mahallî idarelerle koordinasyon, bakanlığın dü
zenleme görev ve yetkisi ve yetki devri hususları «Çerçeve Kanun Hükmünde Kararname» esas alınarak, be
lirtilmiştir! 

Madde 38. — Bu maddede atama hükümleri düzenlenmiştir. 
Madde 39. — Bu maddede Bakanlık kadrolarına ilişkin esaslar belirtilmiştir. 
Madde 40. — -Bu maddede daha evvel çeşitli mevzuatla Çalışma ve Sosyal Güvenlik (Bakanlarına ve Ba

kanlıklarına verilen görev, yetki, sorumluluk 'hak ve muafiyetlerin bu yeni bakanlığa intikal edeceği hususu 
düzenlenmiştir. 

Madde 41. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra 28.1.1946 tarihli, 4841 
sayılı Kanun ve ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri
nin yürürlükten kalkacağı bu madde ile belirtilmiştir. 

GEÇİÜİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1. — Bu madde ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanı değişmeyen 

personelin doğrudan bu kadrolara atanmalarını, kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldırılanların ise 
yeni atamaları yapılıncaya kadar özlük haklarının saklı tutulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler yürürlüge^-girinceye kadar Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak 
için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu maddede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında çalışan bağlı ve ilgili ku
ruluş personelinin en geç bir yıl içerisinde ilgili kuruluşlara iade edilmeleri hususu düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Halen yürürlükte bulunan: tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırı olmayan hükümlerinin yeni tüzük ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar uygulanmasına devam edilmesini 
sağlamak için gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 5. — Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak 
yeniden düzenleninceye kadar olabilecek hukukî boşluğu gidermek için 'bu konuda var olan mevzuatın şartlı yü
rürlüğü belirtilmektedir, 

Geçici Madde 6. — Bu maidde ile Kanun Hükmünde Kararnameye Bakanlığın var olan teşkilatının uygun 
hale getirilme amacı belirtilmektedir. Bu uyarlamanın en çok sekiz ay içinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 7. — Bu madde ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına mal ve hakların ne şekilde dev
redileceği düzenlenmiştir. 

Madde 42. — >Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 43, — Bu madde yürütme maddesidir. 
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Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/116 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanllıkça 19.12.1983 «arihinıde Komisyonumuza haivalle edilen 14 Aralık 1983 taıriih. ve 184 sa
yılı «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkımda Kanun Hükmünde Karar
name» Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile DPT törnslilc'Meririkı de katılmasıyla Komisyonumuzun mufo-
teÜÜlf tarihlerde yaptığı toplam dokuz birleşimde incelenip görüşüMü. 

KHIK'nin başlığı kanun tekniği balkımınıdan yeniden düzenlendi. KHK'nin tümü Komisyonumuızca olumlu 
bulunmakla birlikte, gerekçelerinde de belliritid'iği üzere, bazı maddelerinde esıas, bazı maddelerinde de kanun 
telkniği yönünden değişiklikler yapıldı. 

KHiK'nİn yaynmınıdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik' Bakanlığınım görevleri Çalışma Bakanlığı ile Sos
yal Güvenlik bakanlıkları tairafıridan yüzülmüş ve 184 sıyılı Kanun Hükkrainlde Kararname ile Anayasamızın 
49-55, 60 ve 62 nci maddelerinde sayılan hizmet ve gö,uı,üeri yerine geıtürmek üzere Çalışma ve Sosya! Gü
venlik Bakanlığı her ilkıi Bakanlığın bMeştirilmesiyle yeaiden kurulmuştur. 

Anayasamızın yukarıda sözü edilen maddelerinin tümü bir arada incelendiğinde genellikle «iışci işveren iliş
kileri» kavramının ağır bastığı görülecektir. Bu netdenle KHKIn'in l.indi maddesinde yer alıan «inlsanıgüçü ve 
işletmecilik ilişiklilerini düzenlemek» deyimi «işçi-işveren ilişkilerini düzenlemelk» şekillinde değiştirilip matidlenkı 
yazılış sekili yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasamızın 49 uncu maddesinde Dovlellin çalışanları koruyucu, çalışmayı destekleyici tedbirleri alacağı 
açıkça yazılmış olmasına rağmen, Anayasa hükümlerin İn çoğu kere uygulayıcıların dikkaltinden kaçtığı, bu 
hükmün uygulayıcılar tarafından göz önünde bulunduruîmlasını sağlamak için 2 nci maddeye yeni bir (n) 
bendi eklenmiş; .sorara gelen bent harfleri buna göre düzenlenmiş ve ileride Bakanlığa bir ilgili kuruluşun bağ
lanabileceği ihitlfmaıli de düşünülerek (o) bendine «ve ilgitl'i» deylilml eklenerek madde değişik bu şekliyle ka
bul eldiflm'işlt'ir. 

KHK'niin 3 üncü maddesinde de 2 nci ma'didenin (o) bendimde yapılan değişikliğe paralel 'bir değişiklik 
yapılarak mladde değişik bu şekliyle kalbul edilmiştir. 

IKHK'nlin 4 üncü mad'desi Komisyonumuzca aynen kaıbull edilmiş ve Bakanlığın, anahizmet birimleri ara
sında Isıtilhdam Dairesi Başkamllığının kurulmaisı nedeniyle maddeye bağlı Ek-1 sayılı cetvelde gerekli deği
şiklik yapılmıştır. 

Bakanın görev, yetki ve sorumluluklarım belirten KHlK'ıniin. 5 inci maddesi, Anayasanın 112 nci madde
sine paralel olarak, Bakanın kendi emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu olmasının yanı sıra, 
kenldi yetkisi içindeki eylem ve işlemlerinden de sorumlu olacağını beiriteoelk şekilde yeniden düzenlenmiş ve 
ileride Bakanlığa bir ilgili kuruluş bağlandığı takdirde Baklanın bu kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaiplaırını da denetlemekle görevli ve yetkili olduğunu belirtecek şekilde maddenin ikinci fıkrasına «ve il
gili» ibaresi ejklenmiş'tir. . 

KHK'nln 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

KHK'ırain 8 inci mladdesli Balkanlığın anaJhizmelt birimlerini saymaktadır. Çalışıma yaşma gelmiş nüfusu
muzun iki temel sorunu vardır : Bunlardan birincisi bir meslek ısalhibi olup bir iş buluncaya kadar geçen süre 
içindeki sorunları; ikincisi ise çalışmaya başladıktan sonra çalışma hayaları ve sosyal güvenliklerinden doğan 
sorunlardır. Çalışma ve Sdsyal Güvenlik Baikanlığı anahizmet birlilmleri arasında yer alan genel müdlüıriük ve 
daire başkanlığı ikindi kategoride yer alan sorunları çözmek üzere görevlendirilmişlerdir. Ancak, bugün ülke
mizde üçbuçuk milyonu aşan işsiz insanımız vardır. Bunun yanımda gizli işsizlik, yurt dışı işçi talebindeki 
azaîma, çalışanların sektörler arasındaki dağılımı istihdamı ülkemiiziiın en önemi sorunlarından birM haline 
getirmiştir. 
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İşsizlikle mücadelemin (başımda teşklilatıl'anma ile ilgili yapının kurullma'sı zorundu ve kaçınılmaz görül-
meklted'ir. Böyle bir töşkiljajt, çok yönlü olan sosyo ektonıolmtik yapı ile ilgili ve çeşlitM Balkanllık ve kuruımllar dü
zeyinde yürütülen pditıilkalarda koordinasyonu sağlayacak, düzenteyecek, uygulamaya geçirecek ve uyigulama-
dan aldığı veriledi (milî plan için Devlet Planlama Teşkilaltıma aktaracaktır. 

Mlodem çalışıma ve Sosyali Güvenlik bakanlıklarında iki alnaıh'izimelt bölümü bulunmaktadır : Bunlardan 
birlisi 'isltülhıdam, düğeri ise çalışma ile ilgilidir. Başta ABD oÖmaJk üzere, İngiltere ve gelişmiş Battı Avrupa ülke
lerinin çalışima ve sosyal işlerle ilgli bakaınlıklannım yapılUarı ıda böyledir. Bu nedenle, yukarıda da açıklan
dığı gibi, hem ülkemiade büyülk boyutlara ul&şmıış bulunan işjslizllik siorunu ve hem de gelişjmiş ülkelerim bu 
konu ile ilgili bakanlıklarınım yapıları da dikkatte alınarak Bakanlığın anahizmıet birimleri arasıma İstihdam 
Dairesi Başkanlığı (d) bendi olarak ekienımiş, bent harfleri ıbuna göre yeniden düzenlenmiş; işçi sağlığı ve iş 
güvenllliği birfbMmli yakından ilgilendirdiği için de (e) bendinde gerekli değişükl'ik yapılmıştır. 

KHİK'riin Çalıişıma Genel Müdürlüğünün görevlerini belirten 9 uncu maddesinin (c) ve (e) bentlerinde yer 
alan islliİmdaimfe ilgili hükümler, ileride istihdamı Dairesi Başkanlığının görevleri arasımda sayılmak üzere mad
deden çıkartmış, maddeye «Kamu kurum ve kuruluşlarına toplu iş sözileşimeleriyle ilgili konularda görüş 
bildirmek» hükmü (e) bendi olarak eklenmiş; (h) bendi, ileride Araştırma, Geliştirme, Planlaima ve Koordinas
yon Kurulu Başkanlığının görevlileri arasında sayıinak üzere maddeden çıkarılmış ve bent harfleri bu deği
şikliklere göre yeniden1 düzenlıemlmişitir. 

IKHK'min 10 uncu maddesinin (>b) bendine dalhâ  önceki maddelerde yapılam değişikliğe paralel olarak «ve 
ilgili» deyimi eklenmiş ve her ne kadar, bağlı kuruluşların kurtuluş kanunlarımda kendi plan ve prognamlarını 
yapmak yeltkilerli var ise db, geçmiş dönemlerde çeşitli nedenlerle sosyali silgoılta fonlarının ramtalbf kullanıl
madığı yolumda Komlisyonutmuzda uzun1 müzakereler olmuş ve sosyal sigorta fonlıarının mutlaka yerinde ve* 
bağlı kuruluştarımı kuruluş amaçlarına uygun şekilde kultelrnal^nmı gerçekleştirmek için planlar yapmak gö
revine açıklık ve mutHaklık getirmek içim maddenin (c) bendi yen'Üden düzenlteîiıriı'iş'liır. Sosyal güvenlik siözleş-
melerini imzalamak yetkisi Bakanlıkta olmadığı için Bakanlığın sadece bu sözleşmelerin hazırlık çalışmalarını 
yapacağını belirltimek için maddenin (e) bendi buna göre düzenlenmiş; maddenin (d) bendi, ister yurt içinde 
islter yurt dışımda bulunsun, bütün vatandaşlarımızın sosyal güvenlikleri ile halk ve menfaatlerinim korunması 
ve geliştirilmesi görevinin bu Genel Müdürlükçe yerine getirilecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve 10 uncu 
madde bu değişik sekili ile kalbul ediirnıişfc 

» 
KHK'nin M inci maddesinin (a) bendi, yurit dışında çalıştan Türk işçilerinim yurt dışındaki çalışıma haya

tından doğan hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştMllmesinıin yanı sıra, sosyal güvenlikleriyle ilgili hak 
ve menfaatlerimin de bu Genel Müdürlük parafından korunacak ve geliştirilecek şekilde yeniden düzenlenı-
niiştir. Maddenin (b) bendinlim yazılış şekli bu Genel1 Müdürlüğüm yurt dışınlda çalışanların yurda dömüşlerin-
de karşılaşacakları her mesele ile ilgileneceği anlamı taşıdığından gereklîl değişiklik yapılmış; (c) bendindeki 
görevini yemi kurulan İsiCiıhdam Dairesi Başkanlığı ile koordinelS olarak hazırlayıp yürütmesini sağlayacak de
ğişiklik yapılmış; (e) îbendinde sayılan görev, ileride Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başjkıamıkğının görevleri arasında sayrlrmak üzere maddeden çıkarılmış ve madde değişik bu şekliyle ka-
bull edüm'iştir. 

tsltihdaım Dairesi Başkanlığının görevlerini sayan madde yeni 12 nci madde lolarak KHK'ye eklenmiş ve 
sonıra gelen madde numaraları buna göre yeniden düzenlenmüşiDir. 

KHK'nin 12 nci maddesi 8 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde başlığı «İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Daliresl Başkanlığı» olarak değiştirilmiş ve 12 mci madde 13 üncü madde olarak değişik bu şek
liyle kalbul edilmiştir. 

KHK'niri 13 üncü maddesinin (c) bendi redaksiyona tabi tutularak 14 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir., 

KHK'nin 14 üncü maddesi (a) bendine «ve ilgili» deyimi eklenerek 15 indi madde olarak aynen kabul 
editaıişit!tr.| 
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KHK'nin 15 inci maddesi 16 ncı maıdde olarak aynen kabul edikniştk". 
KHK'nin 16 ncı maddesinin başlığı ve (a) bendi redaksiyonla tabii tultularak, (f) bendine «Bakanlığın 

ilgili biriımilerince tutulan istaltlislilkleri derlemek» hükmü; KHK'nin 11 imdi maddesinden çıkarılan (e) bendi (g) 
bendi olarak; 9 uncu maddesinden çıkarılan (h) bendi yine (h) bendi olarak eklenerek madde bu değişiklik
leri 17 nd madde olarak kalbul edilmiş, ve sonra gelen benjt harfleri buna göre değiştMirnişltiir. 

KHK'nin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri madde numaraları yeni duzinfemeye uy
gun olarak değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, 19 uncu maddede Bakanlığın yardımcı birimleri arasında yer alan Komptrolörlük Dairesi Baş
kanlığınla, günümiüzdie kabul edilebilir bir Türkçe karşılık bulma gereği Komisyonumuzda müzakere edilmiş 
ve hakanllıkların teşkilatları ile ilgili bütün KHK'ferde bu birimin adının aynı şekilde yazMığı, bu KHK'ierin 
hepsiirııin de esas komisyon olarak Anayasa Komisyonumda da göawşüleceği dikkate alınarak bu karşılığın 
Anayasa Komisyonunda bütün bakanlıklar için ortak olarak bulunmasına işaret edilmekle iktifa edilmesine 
karar veri'di. 

KHK'nin Çalışma' Meclisinin kuruluşunu düzenleyen 27 nci maddesinin bininöi fıkrasına, İstihdam Daire
si Başkanı ve Araştırma Geliştirme Planlaima ve Koordinasyon Kurulu Başkam ibareleri eklenmiştir. Dördün
cü fıkrasında yapılan değiş/iklilkle Çalışma Meclisinde işçi, işVeren işkollarının nasıl tıemM edileceği hususuna 
açıklık getirilmiştir. Beşinci fıkrada yapılan değişiklikleçalışma hayatımızda çok önemli bir yer işgal eden bu 
Meclislin uzun zaman toplanamamasıından meydana gelen şikâyetleri önlemek idin en geç iki yılda bir toplan-
•masını sağlaıyaoak şeklide düzenlenmiş; maddeye Çalışma Meclisinin çalışma usul ve esasları ile seçimle gele
cek teımsiteilerinin Bakamlar Kurulunca çıkarılacak bîr yönetmelikle düzenleneceği yolunda yeni bir fıkra ek
lenmiş; madde değişlik jbu şekliyle 28 inci madde olarak kalbul edilmliştir. 

KHK'nin Sosyal Güvenlik Kurulunun kuruluşunu düzenleyen 28 indi maddesinin birinci fıkrası, bu Ku
rula Bakanlığın Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü, Yurt dışı îşçi Hizmetleri Genel1 Müdürü, Araş
tırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ilıe MaJüye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müldlürü, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran üst derecedeki işçi kuruluşunun katılması
nı sağlayacak değişiklikler yapılmış ve yılda en az bir kere toplanmasını öngören bir ilave yapılmış; bir ön
ceki maddede olduğu glilbi, bu kurulun çalışma usul ve esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yonet-
melikJle düzenleneceğine daiir bir fıkra eklenmiş ve madda değişik bu şekliyle 29 uncu madde olarak kalbul edil
miştir. « 

KHK'nin 29 uncu maddesi redakte edilerek 30 uncu madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
KHK.'nlin 30, 31 inci maddeleri madde numaraları yeni düzenlemeye uygun olarak değiştMlerek aıynen 

fcalbul edilmiştir. 
KHK'nin 32 nıöi maddesi (ıa) ve (c) bentlerindekii «Genel Müdürlüğü» ibareleri kaldırılıp 33 üncü madde 

olarak aynen kalbul edilmiştir. 
KHK'nin 33 üncü maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul' edilmiştik-, 
KMK'nin 34 üncü maddesindeki «koordinasyon» felime&i «koordinasyonu» şeklinde düzelStilerek 35 inci 

madde olarak kalbul edilmişHir. 
KHK'nin 35, 36, 37 ve 38 inci maddeleri, madde numaraları yeni düzenlemeye uygun olarak değiştiri

lerek aynen kabul edilmiştir. 
KHK'nin 39 ve 40 inci maddelerinde gerekli redaksiyon yapılarak madde numaraları yeni düzenlemeye 

uygun olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 
KHK'ye Bakanlığın döner sermaye kurabilmesini sağlamak için yeni bir madde 42 nci; İşçi Sağlığı ve îş 

Güvenliği Merkezi ile Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi için sözleşmeli personel istihdam edebil
mesini sağlayacak 43 üncü madde eklenmiştir. 

KHK'nin 41 inci maddesine başlığında da gerekli düzenleme yapılarak bir ikinci fıkra eklenmiş ve de
ğişik bu şekliyle 44 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

KHK'nin geçici 1 ve 2 nci maddeleri redaksiyonu yapılarak kabul edilmiş; metne intibaklarla ilgili yeni 
bir geçici 3 üncü madde eklenmiş, sonra gelen geçici maddelerin numaraları bu nedenle değiştirilmiş ve ge
rekli redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 
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KHK'nin yürürlük maddesi 45, yürütme maddesi 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
KHK'nin tümü yapılan bu değişikliklerle kahul edilmiştir. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Günseli Özkaya 

İstanbul 
(19 ve 32 inci Maddeye Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üya 
Turgut Sözer 

'Sakarya 
(Son Toplantıya' Katamadı) 

(19 ve 32 inci Maddeye Muhalifim) 

BaışkanvefkiıM 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana, 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydım 
(19 uncu Maddeye Muhıaılifıim) 

Üya 
Bilal Şişman 

İsıtanlbu! 
(19 ve 32 'ineli Maddeye Karşı 

Oy Yazısı Eklidir) 

Üya 
Osman Nuri Akyol 

Kocaelıl 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
(Son Toplarttıya Katılmadı) 

(19 uncu Maddeye Muhalifim 
Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Rıza Öner Çakan 

Zonguldak 
(32 ve 19 uncu Maddeye Muhalifim. 

Muhalefetim Eklidir) 

(19 

-

(19 

» 

(19 

Sözcü 
Mehmet Orhon 

Yozgat 

Üyo 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 
ve 32 nci Maddeye Muhalifim 

Şerhîm EkMir.) 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
İmren Aykut 

Isitanlbuıl 
ve 32 inci Maddeye Karşıyım 
Kaırşı Oy Yazımı Eklidir) 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

Üyo 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 
ve 32 inci Maddeye Kanışıyım. 
Muhalefet Şerhim Ekidir) 
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32 Nül MAIDOE KARŞI OY YAZISI 

Yurt dışı işçi göçü son 20 yılın bir olgusudur. Bu olgu, bugün yaklaşık 2,5 milyon Türk vatandaşının 
başka ülkelerde çalışmaları ve yaşamaları olayı ile ülkeyi karşı karşıya bırakmıştır. 2,5 milyon Türk vatan
daşının, dünyanın ve çalıştıkları ülkelerin son derece karmaşık sorunları içinde 'büyük 'boyutlara ulaşan sos
yal, ekonomik ve kültürel problemleri ile Türkiye'nin bu nedenle her yıl uğradığı büyük meblağlara ulaşan eko
nomik çıkar kayıpları maddenin bu biçimdeki düzenlenişi ile çözümlenemeyecektir. 

Bu nedenle zaten yıllardır sürdürülen aynı düzenlemenin muhafaza edilmesine karşıyız. 

Dr. İmren Aykut 
tstaınbull MJlleltvekMi 

Bilal Şişman 
İstanbul Milletvekili 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunoelıi Milletvekilli 

R. öner Çakan 
Zonguldak Millet vekili 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya MİMetvekiilli 

Dr. Turgut S özer 
Sakarya Milfletvekii 

ORTAK MUHALEFET ŞERHİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bakanlık Müşavirleri ile İlgili 18 inci Maddesi ile Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Ka
bul Ettiği Metin'kı 19 uncu Maddesine muhalifiz. 

Bakanlık Müşaviri miktarı 20 olarak tespit edilmiştir. Bu miktarı çok fazla bulmaktayız. Uygulamada gö
revlendirme, yerleşim ve yönetimi bakımından güçlükler yaratmaktadır. Yetki ve sorumluluklan olmayan mü
şavir miktarr arttıkça diğer çalışanlar için iyi görünüm arz etmemektedir. Bu nedenle miktarın On'a düşürül-
.mesini uygun görmekteyiz. 

Talât Sargın 
Tokaft Milletvekili 

îmren Aykut 
İstanbul Milletvekili 

Bilal Şişman 
İstanbul Milletvekili 

Günseli Özkaya 
İstanbul Milletvekili 

Turgut Sözer 
Sakarya Milletvekilli 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak Milletvekilli 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya Milletvekili 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın MMetvekli 
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18 . 6 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde 
'Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî 
Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

GERIEKÇE 

Bakanlar Kurulunca, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 'bazı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, bazı birimlerin 
kaldırılması, bazılarının isminin değiştirilmesi ve bazılarının da görevlerinde değişiklikler yapılması karşısın
da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ilgili maddelerinde de değişiklik yapılmışı zarurî görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. IBirinci ımadıdede Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma ve Denetim Birimleri başlıklı 13 üncü 
maddesi değiştirilmefk suretiyle Araştırma, geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının adı 
«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde yeniden yazılmış, maddeye (g) 'bendi al
tında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ilave edilmiştir. 

2. İkinci madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'6 ncı maddesinin değişikliği ile ilgilidir. Söz konusu 
maddeyle Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunun görevleri yeniden düzenlenmektedir. 

3. Üçüncü maddeyle Kanun Hükmünde Kararnamenin, sistematiğin bozulması bakımından 16 ncı mad
deden sonra mükerrer 18 inci madde eklenmekte ve bu maddeyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ku
rulmasına imkân verilmektedir. 

4. Dördüncü maddede, Yardımcı Hizmetler başlıklı 19 uncu madde değiştirilmek suretiyle, komptrolörlük 
Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimleri kaldırılmakta, yeni birim ola
rak idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir. 

5. Beşinci madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinde değişikliği öngörmektedir. Bu mad
dede yeni kurulan İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

6. Altıncı madde, 'kaMiolian Komıtırotllödük Daire Başkanlığı ile Genel Sekreterliği düzenleyen 23, 28 ve 
26 ncı maddelerin (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkindir. 

7. Yedinci madde, kaldırılan birimlerin personelinin saklı haklan ile ilgilidir. 
8. Sekizinci madde yürürlük, dokuzuncu madde yürütme ile ilgilidir. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı :K. K. T. D. 18/101 -1/182/04770 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 1/511 

Karar No. : 8 

4 . 10 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 20.6.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 213 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzun 3.10.1984 gün ve 2 nci 
Birleşiminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Mustafa Kalemli ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katıl
masıyla görüşülmüş, gerekçesi ve tümü uygun bulunarak maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

213 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri ile 4 üncü maddede sözü edi
len ekli cetvel aynen kabul edilerek, Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ile 7, 8 ve 9 uncu maddesinde 
gerekli redaksiyon yapılarak tümü oylanarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna havalesi gereği Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nevzat Bıyıklı 

Artvin 

Üye 
Rafet tbrahimoğl'U 

Bitlis 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bilal Şişman 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 
(11 nzada ̂ bulunamadı) 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydan 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 
(tmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
Günseli Özkaya 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Turgut S'özer 

Sakarya 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak 
(tmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTİĞÎ 213 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Halikında 184 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin baZı hükümlerinin değiştirilmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. . 

MADDE 1. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve maddeye (f) bendi eklenmiştir, 

«c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» 
«f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.» 

MADDE 2. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Madde 16.. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa Hükümet Programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 

millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit 
etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı 
olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla
mak, bakanın onayım aldıktan s\>nra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bakanlık bütçesini 
plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını talkip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programlan ile bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, ba
kanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya 
bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit edere makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetleri
ni yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yar
dımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» 
MADDE 3, - - 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir. 

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Madde 18/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin be
lirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edi
lebilir.^ 

MADDE 4. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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«Yardımcı birimler 

Madde 19, — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı 'birimler şun
lardır : • " • . -

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) idarî ve Malî İşler* Dairesi Başkanlığı, 
c) (Savunma Sekreterliği, 
d) özel Kalem Müdürlüğü.» 

MADDE 5. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
Madde 22. — İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) 'Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temim İle ilgili hizmetieri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) iBakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin balkan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlı

ğın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak

ları tutmak ve yaymak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.» 

MADDE 6. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21, 23 ye 28 inci maddeleri ile 26 ncı madde
sinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddede sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiş
tirilmiştir. * 

MADDE 7. —' 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇÎCt MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli personel, 
burumlarına uygun kadrolara atanır. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldık
ları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21 \) 
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MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
T. Özal 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet -Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
l.S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Balkanı 
F. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V. 
H. H. Doğan M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı ; 214) 



213 SAYILI KANON HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVEL 

Çabşma ve Sosyal Güvenfik Bukankğı 

Müsteşar 

Müsteşar 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd 
Müsteşar Yrd. 

1. 
2. 

3. 

4. 

Anahizmset Birimleri 

Çalışma Gn. Md. 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Gn. Md. 
Yurt dışı tşci Hizmetleri 
Gn. Md. 
İşçi Sağlığı Dai. Bşk. 

Danışma ve Denetim Birimleri 

1. Tef tiş Kurulu Bşk. 
2. İş Teftiş Kurulu Bşk. 
3. Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Kuruhı Bşk. 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Balkamdt Müşavirleri 
6. Basın ve Halkla İlişkiler Mü

şavirliği 
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SAĞLIK VE SOSYAL Î$LER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 213 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca da aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. • 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.-

MADDE 7, — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanuna göre kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kad
rolara atanır. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur.» 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

MADDE 9, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/116, 1/511 12 . 11 . 1984 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, Komisyonumuza 25 . 5 . 1984 tarihinde gönderilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun çeşitli toplantıla
rında, Devlet Personel Başkanı, Başbakanlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de bulun
duğu halde incelenmiş ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 10 . 10 . 1984 tarihinde komisyonumuza gönderilmesi ile Komisyonumuz, ilgili temsilcilerin de 
katılması ile her iki Kararnameyi 31 . 10 . 1984 tarihli toplantısında birleştirme kararı almış ve çalışmalarını 
tamamlamıştır. 

Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnameleri daha önce inceleyen Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun raporunu da incelemelerinde dikkate almıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerin kanunlaşacağı düşüncesiyle madde metinlerinde geçen «Kanun Hük
münde Kararname» ibareleri, komisyonumuzca «Kanun» olarak değiştirilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ikinci maddesi görüşmelere esas alınmış, ancak, komisyonumuzun 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yaptığı değişikliğe uygun olarak, maddenin «o» bendinden «ve 
ilgili» ibaresi çıkarılarak, madde kabul1 edilmiştir. 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ise (h) bendinde yer alan «Milletlerarası Ça
lışma Teşkilatı ve benzeri kuruluşların çalışma hayatı ile ilgili olarak kabul ettikleri anlaşma, tavsiye ve ka
rarların ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek» görevinin Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığının görevlerinden olması nedeniyle (h) bendinin metinden çıkartılıp, 16 ncı maddeye eklenmesi ve 
madde sıralamasının yeniden düzenlenmesi ile kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 10 uncu maddesi, (b) bendinden «ve ilgili» ibaresinin çıkartılmasıyla 
kabul edilmiştir. 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve 12 nci maddeleri, 213 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 13 üncü maddesi, 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 ve 15 inci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

213 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi görüşmelere esas alınmış ancak 9 uncu mad
deden çıkartılan (h) bendi, maddeye eklenmiş, bent sıralaması buna göre yeniden düzenlenerek madde kabul 
edilmiştir. 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 18 inci maddeleri, 213 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi ile eklenen 18/A maddesi 19 uncu madde olarak, 4 üncü maddesi ile değiştirilen 
19 uncu madde 20 nci madde olarak, 184 'sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi 21 inci 
madde olarak, 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile değiştirilen 22 nci madde, 184 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak, 24 üncü maddesi 25 inci 
madde olarak, 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak kabul edilmiş, ancak 
213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilattan çıkartılan «Genel Sekreterlik» birimin görevini «Çalış
ma Genel Müdürlüğünün» üstlenmesi öngörülmüş ve son fıkra buna göre düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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«Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu»nu düzenleyen Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 
30 uncu maddesi 27 nci madde olarak kabul edilmiş, ancak, maddenin son fıkrası, Anayasamızın 115 inci 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca ancak tüzük çıkarılabileceği görüşü ile «Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak bir yönetmelikle» ibaresi çıkarılarak «tüzükle» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi 28 inci madde olarak, 31 inci maddesi 29 
uncu madde olarak, 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak, 33 üncü maddesi 31 inci madde olarak, Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonunun 35 inci maddesi 32 nci madde olarak, 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 35 inci maddesi 33 üncü madde olarak, 36 ncı maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

«Yetki Devri»ni düzenleyen 37 nci madde 35 inci madde olarak ve yetki devrinin «gerektiğinde» ve «ya
zılı olarak» yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir, 

184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi 36 ncı madde olarak 39 uncu madde 37 nci 
madde olarak, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun41 inci maddesi 3'8 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Komisyonumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi ile Ya
kın ve Orta Doğu Çalışma (Eğitim Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın görüşünü alarak döner sermaye işletmesi kurabil meşini sağlamak için tasarı metnine 39 uncu maddeyi 
eklemiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun: 44 üncü maddesi 40 ncı madde olarak, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 
4 üncü maddesi Geçici 3 üncü madde olarak, Geçici 5 inci maddesi Geçici 4 üncü madde olarak, Geçici 
6 ncı maddesi Geçici 7 nci madde olarak ve tasarının madde numaralarının yeniden düzenlenmesi sonucu 
değiştirilerek, Geçici 7 nci maddesi Geçici 6 ncı madde olarak ve «Devlet Personel Dairesi Başkanlığının 
adının değiştiği göz önüne alınarak «Devlet Personel Başkanlığı şeklinde değiştirerek, Geçici 8 İnci maddesi 
Geçici 7 nci madde olarak ve 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 8 inci madde ay-, 
nen kafbul edilmiştir. 

Komisyonumuz, yürürlük maddesi olarak 41 inci maddeyi, yürütme maddesi olarak da 42 nci maddeyi 
kaibul etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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213 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 184 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 21, 23 ve 28 inci maddeleri Komisyonumuzca da kabul edilmemiş, 213 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye ekli Bk-1 sayılı cetvel ise Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı İle sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana' 
(31 nci maddeye ve Döner Sermaye 
maddesinin bu kanuna eklenmesine 

muhalifim) 

Üye 
Mustafa Çakaîoğlu 

Antalya 

Üye 
Mcstafa Çelebi 

Hatay 
(30 uncu maddeye muhalifim) 

y 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
(30 uncu maddeye ve Döner Sermaye

ye ilişkin maddeye muhalifim 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

^ 

30 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
uncu maddeye ve 

(Döner sermaye eklenmesine 

'(Döner 

muhalifim) 

-Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 
sermaye maddesinin bu 

kanun çerçevesi içinde olmasına 
- muhalifim) 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
(30 uncu maddeye ve Döner Serma

yenin eklenmesine muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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HÜKÜMETİN TBKtdF ETTİĞİ 184 SAYILI (KANUN BÜKİMÜNDE KARARNAME 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/184 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilât 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmüffde Kararanamenin amacı, çalışma hayatını, msangücü ve işletmecilik 
ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imik'ânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve ge
liştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak, geliş
tirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasına, teşkikt ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının'görevleri şunlardır : 
a) Çalışma hayatını düzenleyici işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve 

koruyucu tedbirler almak, 
b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, 
c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının 

sağlanmasına yardımcı olmak, 
d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirler almak, 
e) İşçilerin meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, 
f) Sakatların meslekî rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, 
g) 'İşçi sağlığı Ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirler almak, 
h) Çalışma hayatını denetlemek, 
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için 'gerekli tedbirleri almak, 
fc) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, 
.1) 'Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, 
m) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çö

züm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, 
n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek, -
o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, 
p) Çeşitli mevzua'üla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

fürkiye Büyük Mület Mecisi (S. Sayısı : 214) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, çalışma haya
tını, işçi - işveren ilişkilerini düzenlemek, denetle
mek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu im
kânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasını sağla
mak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenle
mektir. 

Görev 

MADDE 2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba 
kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren 
ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolay
laştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, 

b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel 
meseleleri ve çözüm yollarım araştırmak, 

c) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağla
mak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanma
sının sağlanmasına yardımcı olmak, 

d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, ça
lışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, 

e) İşçilerin meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbir
ler almak, 

f) Sakatların meslekî rehabilitasyonunu sağlaya
cak tedbirler almak, 

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbir
leri almak, 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanbğmm Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanbğmm Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren 
ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaş
tırıcı ve koruyucu tedbirler almak, 

b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel me
seleleri ve çözüm yollarını araştırmak, 

c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak 
için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının 
sağlanmasına yardımcı olmak, 

d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalı
şanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, 

e) İşçilerin meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler 
almak, 

f) Sakatların meslekî rehabilitasyonunu sağlaya
cak tedbirler almak, 

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak ted
birleri almak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayıü Kanun Hükmünde Kararname) 

Teşkilat 

MADDE 3. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı, merkez teşkilâtı ile taşra ve yurt dışı teş
kilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık 'Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık, merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma, denetim birimleri ve yar
dımcı 'birimlerden müteşekkildir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Ek 1 sayılı ceüvel'de gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hüküme
tin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yü
rütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlMarla işlbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teş
kilâtı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi (S. Sayısı : 214) 
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ı(Sağkld ve Sosyal1 İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metim) 

h) Çalışma hayatını denetlemek, 
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi 

için gerekli tedbirleri almak, 
Ik) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere 

karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, 
1) Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygın

laştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri al
mak, 

m) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ça
lışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine 
çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini koru-
mk ve geliştirmek, 

n) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları 
koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak, 

o) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel 
kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve de
netlemek, 

<ö) tş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, 
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hiz

metleri yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurt dışı 
teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir . 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en 
üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola
rak yürütmekle ve Bakanlığm faaliyet alanına giren 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

h) Çalışma hayatını denetlemek, 
i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi 

için gerekli tedbirleri almak, 
k) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal riskle

re karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, 
1) Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygın

laştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri al
mak, 

m) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ça
lışma hayatım ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine 
çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini koru
mak ve geliştirmek, 

n) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları 
koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak, 

o) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunla
rı gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek, 

ö) tş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, 
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hiz

metleri yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — 184 isayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÎKtNCt KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 !inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 



— 24 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayılı Kanun.Hükmünde Kararname) 

Müsteşar 

MADDE 6. — Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına 
ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu 
hariç Bakanlığın birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin 
eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — Bakanlıkta ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordi
nasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. 

1KÎNÜİ ©ÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır 
.a) Çalışma Genel Müdürlüğü, 
b) Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, 
e) Yurt Dışı işçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
d) İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak, 
b) î'şçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirler almak, 
c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları ve kalkınma planlan ve yıllık program

larda yer alan genel politika içinde mahallî ve sektöre! bazda istihdam programlarını hazırlamak, 
d) Sendikalar ve Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak, 

e) 'İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimlili
ğini yükselten politikalar geliştirmek, 

f) Yüksek Hakem Kurulu ile bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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(Sağlık! ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyo
nu sağlamakla görevli ve Başbakana Ikarşı sorumludur. 

'Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, 
Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı 
ve İlgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve 

hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6 nor maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Anahizmet Birimleri 

MADDE 8. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır: 

a) Çalışma Genel Müdürlüğü, 
b) Sosyal Güvenlik Kuruluşan Genel Müdürlüğü, 
c) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
d) İstihdam Daire Başkanlığı, 
e) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanlığı. 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Çalışma Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak, 
ıb) İşçi - işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma 

barışını sağlayıcı tedbirler almak, 

c) Kalkınma planları ve yıllık programlarda yer 
alan genel politika içinde çalışma mevzuatı ile ilgili 
tasarıları ve programları hazırlamak,-

<Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Müsteşar 

MADDE 6. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
raamamenin 6 not maddesi aynen kabul' edilmiştir. 

Müstasar yardımcıları 

MADDE 7. — H84 isaıyılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 7 ncı maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenlin 8 'inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Çalışma Genel Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak, 

b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma 
barışım sağlayıcı tedbirler almak, 

c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile il
gili taşanları ve kalkınma planları ve yıllık program
larda yer alan genel politika içinde mahallî ve sektörel 
bazda istihdam programlarım hazırlamak, 
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ı(!Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

ıg) Resmî Ara/buluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak, 
h) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri kuruluşların çalışma hayatı ile ilgili olarak kalbul ettik

leri anlaşma, tavsiye ve kararların ülkemizde uygula nalbilirliğini tespit etmek, 
i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

iMAIDDE 10. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Sosyal güvenlik politikasının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, 
b) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yürütmek, 
c) Sosyal Sigorta fonlarının değerlendirilmesi için gerekli programları planlamak, 
d) Yurt dışındaki Türk işçileri ile diğer vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle igilii hak ve menfaatlerinin 

korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak, 
e) Yabancı ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalamak için gerekli çalışma ve hazırlıkları yap

mak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin yurt dışındaki çalışıma hayatından doğan hak ve menfaatlerini 

korumak ve geliştirmek, 
Ib) Yurt dışında çalışanların çalıştıikları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları çeşitli meselele

rin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarlagerekli koordinasyonu sağlamak, 
c) Yurt dışı istihdamım takip etmek; yurt dışı işgücü anlaşmalarım hazırlamak, 
d) 'Bakanlık yurt dışı kuruluşlarım düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, 
e) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve kuruluşlara üye 

olmaktan doğan işleri yürütmek, 
f) Bakanlıkça verilecek ıbenzeri görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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d) Sendikalar ve Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak, 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarına toplu iş söz
leşmeleriyle ilgili konularda görüş bildirmek, 

ıf) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki 
ilişkileri yürütmek, 

g) Resmî Arabuluculuk Teşkilatı l e ilgili işlem
leri yapmak, 

Ih) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yap
mak. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları Ge
nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Sosyal güvenlik politikasının gerçekleşmesi için 
gerekli tedbirleri almak, 

ıb) Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ara
sındaki ilişkileri düzenlemek ve yürütmek, 

c) Sosyal Sigorta fonlarının kuruluş amaçlarına 
uygun olarak değerlendirilmesi için planlar yapmak, 

d) Vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili hak 
ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için çaba 
sarf etmek, 

e) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürüt
mek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak.-

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Yurt Dışı işçi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Yurt dışında çalışan Türk işçilerinlin yurt dı-
şınldaki çalışma hayatından doğan veya sosyal güven
likleriyle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve ge
liştirmek, 

b) Yurt dışında çalışanların çalıştıkları ülkelerde 
karşılaştıkları çeşitli meselelerin çözülmesinde yurt 
içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu 
sağlamak, 

c) Yurt dışı istihdamı takip etmek, yurt dışı iş
gücü anlaşmalarını istihdam Dairesi ile (birlikte hazır
lamak ve yürütmek, 

d) Bakanlık yurt dışı kuruluşlarım düzenlemek, 
yönetmek ve denetlemek, 

<!Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak, 

e) istihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı 
sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliği
ni yükselten politikalar geliştirmek, 

f) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasında
ki ilişkileri yürütmek, 

g) Resmî Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlem
leri yapmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları Ge
nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Sosyal güvenlik politikasının gerçekleşmesi için 
gerekli tedbirleri almak, 

(b) Bakanlık 'ile bağlı kuruluşlar arasındaki ilişki
leri düzenlemek ve yürütmek, 

c) Sosyal Sigorta fonlarının kuruluş amaçlarına 
uygun olarak değerlendirilmesi için planlar yapmak, 

d) Vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili hak 
ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için çaba 
sarfetmek, 

e) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmeleri için gerekli çalışma ve 'hazırlıkları yürüt
mek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap-
makf 

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 11 'inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı 

MADDE 12. — işçi Sağlığı Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :' 
a) îş Kanununun işçilerin sağlığım koruma ve iş güvenliğine ilişkin hükümlerini uygulamak, 
ıb) tş Kanunu Ikapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışanların iş kazaları ve meslek hastalılklarma kar

şı korunmalarını sağlayacak tedbirleri almak, 
c) tşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında inceleme, araşürma, eğitim 

ve mevzuatla ilgili çalışmaları yapmak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 13. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri 
şunlardır s •. • • 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) iş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
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e) Bakanlıkça verilecek ıbenzeri görevleri yap-
malk. 

İstihdam Daire Başkanlığı 

MADDE 12. — İstihdam Daire Başkanlığının gö
revleri şunlardır: 

a) istihdamı izlemek ve istihdamı geliştirici ted
birleri almak, 

b) Üretimde emek verimliliğini artırıcı politika-
lar geliştirmek, 

c) 'Kalkınma planları ve ona bağlı yıllık program
larda yer alan genel politika içinde yerel ve sektörel 
düzeyde istihdam programlarını hazırlamak, 

d) istihdam politikası l e ilgili mevzuat çalışma
ları yapmak, 

e) Yurt dışı istihdamı izlemek, işgücü anlaşma
larını hazırlamak, 

f) istihdam, ücretler, teknolojik gelişme ve de
ğişmeler konusunda araştırma yapmak, bilgi topla
mak, değerlendirmek, periyodik olarak temel istihdam 
verilerini yorumlayarak yayınlamak, 

g) Kamu -kurum ve kuruluşlarına istihdamla il
gili konularda görüş bildirmek. 

İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanlığı 

MADDE 13. — işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Daire 
Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) iş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve 
iş güvenliğine ilişkin hükümlerini uygulamak, 

ıb) iş Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerinde 
çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
korunmalarını sağlayacak tedbirleri almak," 

c) işçi sağlığı ye iş güvenliği, iş kazaları ve mes
lek hastalıkları konularında inceleme, araştırma, eği
tim ve mevzuatla ilgili çalışmaları yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 14, — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri 
şunlardır: 

{Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

işçi Sağlığı Daire Başkanlığı 

MADDE 12. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnıameriin 12 mel maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimileri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 13. — Çalışma ve Sosyal Güvertllilk Ba
kanlığı kuruluşundaîki danışma ve denötim birimleri 
şunlardır : 
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c) Araştırma, GelişlJirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 'Başkanlığı, 
d) Hukuk Müşavirliği, 
e) (Bakanlık Müşavirleri. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MIAIDDE 14. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Balkanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki gö
revleri yapar : . 

a) Bakanlık teşkilata ile Bakanlığa bağlı kuurluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak tef
tiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın, amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla verilen diğer (görevleri yürütmek^ 
Teftiş Kurulu ve müfettişlerim görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

'MADDE 15. — îş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek, 
b) îş teftişi ile ilgili mevzuat çalışması yapmak, 
c) îş teftişi ile ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak, 
d) Mevzuatta öngörülen ve Bakanlık makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır : J ' — 

a) Bakanlığa; hükülmet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, (Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilknesi için çalışma esaslarımı tespit 
etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahlzmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı ol
mak, 

ib) Uzun/ vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkiltına göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, 

d) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanması 
sırasımda, Bakanlık kuruluşllarmda ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkamklıkla-
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a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
ib) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
c) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordi

nasyon Kurulu Başkanlığı, 
•d) Hukuk Müşavirliği, 
e) Bakanlık Müşavirleri. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ba
kanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili 
kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) ıBakanlığın amaçlarını daha iyi sgerçekleştir-
mek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürüt
mek. 

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

MADDE 16. — Kanun Hükmünde Kararname
min 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

Araştırma, Geliştirme. Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

MADDE 17, — Araştırma, Geliştirme, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır: 

a) IBakanlığa; Kalkınma planları, yıllık program
lar, hükümet programı, Bakanlar Kurulu kararları 
ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahizımet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

İb) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
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a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
ıb) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kuru

lu Başkanlığı, 
id) Hukuk Müşavirliği, 
e) Bakanlık Müşavirleri, 
f) iBa'sın ve Halkla İlişkiler MüşavMiği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 14. — 184 sayılı Kamun Hükmümde Ka
rarnamenin 14 üncü maddesi aynen kabul ddiknişjtiır. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamıen'in 15 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığı 

MADDE 16. — Araştırma, Plan'laima ve Koord'i-
maJsyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

ıa) IBakanlığa Hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, 'Bakanlar Kurulu Kararları ve 
millılî güvenlik ısiiya&eti çerçevesinde verilen emiır ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarımı 
tespit etmek, bu esaslara uygun olaırak (Bakanlığın ana-
Ihizmet politikasının ve puanlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak, 

İb) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve 
yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö-
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n Bakanlık veya baknlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon 
ve metot hizmetlerini yürütmek, 

e) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yar
dımcı olmak, 

f) Çalışma hayatı ile ilgili ve Sendikalar, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile iş Kanu
nuna göre çıkartılması gereken istatistikleri tutmak ve periyodik olarak yayınlamak, 

g) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17. — Hulkuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığım diğer birimlerinden sorulan hukuk! konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak iş

lemler hakkında görüş bldirmek, • 
b) Bakanlığın menfaatlerim koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, an

laşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha

zırlamak ve hazineyi • Mgileradirmeyera idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
d) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin 

etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderüen 

kanun, tüzük, ve yönetmelik tasarılarım hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, ' 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla iljgili temel 
politikalarını ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına (göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırla
mak, 

d) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulan
ması sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, 
çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tı
kanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede 
giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, or
ganizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

e) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

ıf) Çalışma hayatı ile ilgili ve Sendikalar, Toplu 
iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile îş Ka
nununa göre çıkarılması gereken ve Bakanlığın ilgili 
birimlerince tutulan istatistikleri derlemek ve peri
yodik olarak yayınlamak, 

lg) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri mil
letlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve kuruluşlara üye 
olmaktan doğan işleri yürütmek, 

h) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri mil
letlerarası kuruluşların çalışma hayatı ile ilgili olarak 
kabul ettikleri anlaşma tavsiye ve kararların ülkemiz
de uygulanabilirliğini incelemek ve tespit etmek, 

ı) Planlama ve koordinasyon konularında ve
rilen diğer görevleri yerine getirmek, 

d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 
ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

MADDE 18. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

tfülen hizmet ve tedbirlerin ve bunterta flgli temel 
potl'itiıfcalaffiın lilmî arattırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Bakamın onayını aldıktan sorara Devlet 
Planıma Teşkilatıma görtderımek, 

c) Hizmet ve £aal'iyetlerin ekonomik ve etkin bir 
. şekiıMe yerine getirilmesi için, insangücü, para ve mal
zeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verirrilü bir 
şekilde kuşanılmasını sağlamak üzere BakanHık büt-
çestai plan ve program esaslarına göre hazıriamaik 
ve uygutamasıını takip etmek, 

id) iBalkanfhk yılık çaılıışma programllarını bazırfo-
mak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istattistikllerd: 
Toplamak ve degOTİeradiıımek, 

e) IRalkınimıa plan ve programları 'ile Bakanlık 
yıllhk çallışmıa programlarımın uıygulanmaları şurasın
da, Bakanlık teşkilatında ortaıya çıkan çözümlenmesi 
gereken güçîtökîeri, aksaklıkları ve tıüraattlklıiklam bakan
lık veya bakanlaklarara'sı 'seviyede giderici tedbirleri1 

tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve me-
'Wt hizmetlerini yürütmek. 

f) Planlama ve koordinasyon konularında veriden 
diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesini takip etmek, » 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Ka
nun teklifleri hakkmda bakanlık görüşünün tespitine 
vardımcı olmak, 

b) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri 
kuruluşların çalışma hayatı ile ilgili olarak kabul et
tikleri anlaşma, tavsiye ve kararların ülkemizde uy-
guknabîlirliğirai tespit etmek, 

ı) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
j) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 

ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 17 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mület Mecisi (S. Sayill : 214) 
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Bakanlık müşavirleri 

MADDE 18. — Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yir
mi Bakanlık Müşaviri (görevlendirilebilir. 

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makarnana bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 19. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şun
lardır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Destek Hizmetleri Dairesli Başkanlığı, 
d) Genel Sekreterlik, 
e) Savunma Sekreterliği, 
f) özel Kalem'Müdürlüğü, 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın inısangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; personel sis

teminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Eğitim planım hazırlamak, hizmet öncesi ve (hizmetüçi eğitim programlarım düzenlemek ve uygula

mak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmaik. 

Türkiye Büyük Millet Meclsi (S. Sayısı : 214) 



— 35 — 

(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Kanun Hükmünde Kararname
nin il 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21, — Kanun Hükmünde Kararname
nin 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul- Ettiği1 Metin) 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 18. — 184 sayık Kan^n Hükmünde Ka
rarnamenin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 19. — 'Bakanlıkta balsın ve fhaılfcla 'üşki-
lertle 'ilgili faaliyetleri pİanlaımaJk ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek u'suıl ve illkeiliere göre yürütülmesini sağ-
laımak üzere Balsın ve Halikla îlişkitesr Mlüşaviırliği 
teşkil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 20. — Çallışmai ve Sosyal1 Güvenlük Ba
kanlığının merkez kuruflluşundalki yardımcı birimler 
şunlaridır : 

a) Personel Dairesi iDa^kanlığı, 
b) İdarî ve Malî îşler Dairdsi Başkanlığı, , 
c) Savunma Sekreteriği, 
d) Özel Kaıliem Müdürlüğü. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — 1̂8*4 ısayıilı Kamın Hükmünide Ka
rarnamenin 20 inci maddesi 21 indi1 madlde oflıaraik ay
nen kabul edimiştiır-

«İdari ye Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır "• 

a) İBakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın mail isterle ilgili hizmetlerini yürüt
mek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
[ ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214). 
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Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21 * — Komptrolörlülk Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etlkili bir şökilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 

gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık bütçesini 
plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izletmek. 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri itoplamk ve değerlendir
mek, 

c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Destek Hizmetten Dairesli Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, balkım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerimden yararlanmalarım sağlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 23. — Genel Sekreterliğim görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak, 
b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, 
d) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli eyraıkm zamanında ve yazı işleri talimatına uygun ola

rak sunulmasını sağlamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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(Sağlık ve Sosyal1 îşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MIADDE 22. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. —r Kanun Hükmünde Kararname
nin 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul 
edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalannı sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
lerin 'bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 

h) Bakan ve müsteşarm direktif ve emirlerini il
gililere duyuranak ve işlemlerini takip etmek, bakan
lığın iç ve dış protokol 'hizmetlerimi yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, il 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve müsteşarca verilecek ddğer görevleri 
yapmak.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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e) Bakanlığı ilglendüren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek/bunlara ait önemli not ve tutak
ları tutmak ve tyaıymiak, 

f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle 'ilıgili faaliyetleni planlamak, usul ve Jiklelere göre yürütülmesini sağla

mak, 
h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlerine göre yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesüni hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini taklip etmek, 
j) Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 24.: — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 25. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevjsri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) ©akanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın zliyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetlerini 

düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) ©akanca Gerilecek benzeri görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖUÜM 
(Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 

MADDE 26. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sürekli kurulları şualardır : 
a) Çalışma Meclisi, 
b) Sosyal Güvenlik Kurulu, 
c) Sakatları Koruma Mili Koordinasyon Kurulu. 

Çalışma Meclisi 

MADDE 27. — Çalışma Meclisi, Çalışma ve Sos/al Güvenlik Bakanının veya Müsteşarın başkanlığında, 
Çalışma Genel Müdürü, İşçi Sağlığı Daire Başkam, 

Bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatından iştirak edecek birer ıtemsilci, 
Üniversitelerin, iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş gü

venliği, iş mühendisliği ve güödemdelki konularla ilgili dallarından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş 
öğretim üyesi» 

En fazla işçiyi ve lişvereni Itemsil eden konfederasyonlarca her iş kolundan seçilecek işçi ve işverenden 
meydana gelir. 

ÇaHışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında 
inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidür. 

Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece izinli 
sayılırlar. 

Çalışma Meclisinin sekreterya işleri Bakanlık Genel Sekreterince yerine getirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi < (S. Sayısı : 214) 
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(Sağlık ve Sosyal îşler'Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ıMADDE 25. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

IMADDE 26. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. x 

MADDE 27. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Çalışma Meclisi 

MADDE. 28. — Çalışma Meclisi; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanının veya Müsteşarın başkan--
lığında, Çalışma Genel Müdürü, istihdam Daire Baş
kanı, işçi Sağlığı ve tş Güvenliği Daire Başkanı, 
Araştırma, Geliştirme, Planlama Koordinasyon Ku
rulu ^Başkanı, 

(Bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatından 
iştirak edecek birer temsilci, 

Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal 
siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş gü
venliği, iş mühendisliği ve gündemdeki konularla il
gili dallarından Yüksek öğretim Kurulunca seçilecek 
beş öğretim üyesi, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 23. — 184 saıyiih Kianun Hükimıünde Ka-
rannaımeriin 24 üncü maddesi 23 ünoü ımadde olarak 
aynen 'kabul ediıhni^tir. 

özel \Kalem Müdürlüğü 

MADDE 24. — 184 «aynh Kanun Hükımtünde Ka
rarnamemin 25 inci maddesi 24 ünoü madde olarak 
aynen 'kabul edilmiştir. 

iBESİNGt BÖLÜM 
Süreklıi Kurular 

Sürekli kurullar 

MADDE 25. — Çalkşma ve Sosyaıl Güvenlik Ba
kanağının, ̂ ekifcuıru^^^ şunliardUır : 

a) Çalışma Meclisi, 
b) ISafeaıÜiatı iKöruima Milî Köordimaisyon Kuırulu. 

Çalışma Meclisi 

MADDE 26. — Çal'ıışma Medlwr Çalışıma ve Sos-
yaıî . Gülvenik Bakanınım veya Miüisteşıaınn başkanlığın
da, Çalışma Genel Müdlüriü, İşçi Sağlığı ütaliıre- Baş-
kamiı, 

Bafaanilaikkrdian ve Devlet Planlama Te^kıiılMından 
iştirak edecek birer ıtsemsilci, 

Ünİvetr&i'tıelerin, iş hukuku, sfo&yal ekonömıi, sos
yali, siyaset, !iış fteyoloj'îsi, iış sağlığı, işçi sağlığı ve iş 
glüvenlüği, iş mühendîsllüği ve gündemdeki konuHlarJa 
i'îgili daiiaınndan Yüksek öğretim Kurüllunca seç'iıle-
csk. beş öğretim üyesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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Sosyal Güvenlik Kurulu 

MADDE 28. — Sosyal Güvenlik Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında, Bakanlık 
Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Bağ - Kur Genel Müdürü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürü ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst derecedeki işveren kuruluşu, Türkiye Es
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden birer temsilci ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının Yüksek öğretim Kurulu aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üyelerinden teşekkül 
eder. 

Sosyal Güvenlik Kurulu aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Sosyal güvenliğin kalkınma plan ve programlarının ilkelerine uygun şekilde gelişmesinin ve sosyal gü

venlik kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına, bu hususta tekliflerde bulunmak suretiyle yardmıcı 
olmak, 

b) Sosyal Güvenlik kuruluşlarının malî kaynak ve fonlarının değerlendirilmesi hakkında tekliflerde bulun
mak, 

c) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının üyelerine sağladığı imkânlar yönünden dengeyi sağlayıcı çalışmalar yap
mak, 

d) Sosyal güvenlik kuruluşlarından faydalanacak olanların kapsamını genişletmek ve sosyal güvenliğin he
nüz götürülememiş olduğu sahalara ve kimselere sosyal güvenliğin götürülmesi imkânlarını ve tedbirlerini araş
tırmak, V 

e) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili meselelerini tespit ederek, bunlara çözüm 
yolları getirmek, 

f) Başbakanlıkça ve Bakanlıkça sosyal güvenlik alanında görüşülmesi istenilen diğer konular hakkında 
görüş bildirmek. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bulunmadığı hallerde Kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Müsteşarı başkanlık eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 



(Sağlık ve Sosyal1 İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst de
recedeki işçi kuruluşu ve bünyesinde en çok işvereni 
bulunduran en üst derecedeki işveren kuruluşunun 
üçer temsilcisi ile her işkolundan seçecekleri birer 
temsilcilerinden meydana gelir. 

Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen ıgün ve 
gündeme göre en geç ilki yılda bir toplanıp, gün
demdeki konular hakkında inceleme ve görüşmeler
de bulunarak düşüncelerini bildirir. 

Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi 
temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece 
izinli sayılırlar. 

Çalışma Meclisinin sekreterya işleri Bakanlık Ge
nel Sekreterince yerine getirilir. 

Çalışma Meclisinin çalışma usul ve esasları ile 
seçimle gelecek temsilcilerin görev süreleri Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir, 

Sosyal Güvenlik Kurulu 

MADDE 29. — Sosyal Güvenlik Kurulu; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanının Başkanlığında, Ba
kanlık Müsteşarı, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Ge
nel Müdürü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Mü
dürü, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Sosyal Planlama Başkanı, T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü. 
Bağ - Kur Genel Müdürü, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçe ve MaU Kontrol Genel Müdürü, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü 
ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst de
recedeki işçi kuruluşu, bünyesinde en çok işvereni 
bulunduran en üst derecedeki işveren kuruluşu, Tür
kiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğinden birer temsilci ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanının Yüksek Öğretim Ku
rulu aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üye
lerinden teşekkül eder ve yılda en az /bir kere toplanır, 

Sosyal Güvenlik Kurulu aşağıdaki görevleri ya
par: 

a) Sosyal güvenliğin kalkınma plan ve program
larının ilkelerine uygun şekilde gelişmesinin ve sosyal 
güvenlik kuruluşları arasında koordinasyonun sağ
lanmasına, bu hususta tekliflerde bulunmak suretiyle 
yardımcı olmak, 

(Anayasa Komisyonunun; Kabul Ettiği Metin) 

En fazla işçiyi ve 'işvereni temsil eden konfede
rasyonlarda her iş kolunıdam seçilecek işçi ve işveren
den meydiana gelir. 

Çalışma MecMsi, Bakanlıkça (tespit edien gün ve 
gündeme göre toplanıp, gündemdeki komul'ar haıkkın-
da inceleme ve gör*ü§mıelerde buüfunaralk düşüncelerini 
Ibidkırnefcle görevidir. 

Çalışma Meclisimin Anfcara dışmdam gelten işçi 
temsilcileri meclis toplanıtularına kaydıkları sürece 
izinli sayılırlar. 

Ça'tışma Meclisinin sekreterya işleri Çalışma Ge
nel Müdürlüğünce yerine getirilir. 

Türlüye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu 

MADDE 29. — Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 
başkanlığında, Başbakanlık, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor, Bayındırlık ve iskân, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ve 
Devlet Pknlama Teşkilatı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet istatistik Genel Müdürlüğü ve iş 
ve işçi Bulma Kurumundan ve konu ile ilgili konfederasyon kuruluşlarından birer temsilci ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının Yüksek öğretim Kurulu aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üyelerinden meydana 
gelir. 

Sakatları Kotuma, Millî Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
b) Sakatların sosyal, tıbbî ve meslekî rehabilitasyonu, eğitimi ve ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kay

naklarından yeterli ölçüde faydalanmalarını ve istihdam imkânlarına kavuşturulmalarını sağlamak, 
c) Sakatlara hizmet götüren bütün resmî ve özel, millî ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak, 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun sakatlık konularındaki teknik hususları koordine etmek 
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla davet edilecek üniversite 
öğretim üyelerinden birisi Bakanlar Kurulunca üç yıllık süre için, teşkil edilecek teknik komitede başkan 
olarak görevlendirilir. Süresi dolan teknik komite başkanı, tekrar görevlendirilebilir. Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanının bulunmadığı hallerde Kurula Teknik Komite Başkanı başkanlık eder. 

Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi tlolan üye yeniden görevlendirilebilir. 
Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun çalışma, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarıla

cak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
(Kalbul Ettiği Metin) 

lb) Sosyal Güvenlik kuruluşlarının malî kaynak 
ve fonlarının değerlendirilmesi hakkında tekliflerde 
bulunmak, 

c) Sosyal Güvenlik kuruluşlarının üyelerine sağ
ladığı imkânlar yönünden dengeyi sağlayıcı çalışma
lar yapmak, 

d) Sosyal Güvenlik kuruluşlarından faydalanacak 
olanların kapsamını genişletmek ve sosyal güvenliğin 
henüz götürülememiş olduğu sahalara ve kimselere 
sosyal güvenliğin götürülmesi imkânlarını ve tedbir
lerini araştırmak, 

e) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sos
yali güvenlikle ilgili meselelerini tespit ederek, bunla
ra çözükn yolları getirmek, 

f) IBaşIbakanlıkça ve Bakanlıkça sosyal güvenlik 
alanında görüşülmesi istenilen diğer konular hakkın
da görüş (bildirmek, 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bulunma
dığı hallerde Kurulla Çaılı̂ ma ve Sosyal , Güvenlik 
Bakanlığı MÜlsfbeşarı başkanlık eider. 

Sosyal Güvenlik Kurulunun çalışıma usul ve esas
ları Balkanlar Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelik
le düzenlen'ir, 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu 

MADDE 30. — Sakatları Kloruma Milî Koordi
nasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvendik Baka-
«10111 (başkanlığında, Başbakanlık, Millî Savunma, 
İçişleri, Dıişleri, Maliye ve Gümrük, MM Eğit;!m 
Gençlllik, ve Spor, Bayımldırlık ve İskân, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Ulaştırma, Çallıma ve Sosyal Güven
lik Bakanlıkları ve Devlet Planlatma Teşkilâtı, Türki
ye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devleît İstatistik 
Enstitüsü ve İş ve İşçi Bulma Kurumu, sakatlarla il
gili konfederasyondan kaıtılacak -birer temsilci! ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Yükseköğ
retim Kurulu aracılığıyla davet edeceği üniversite 
öğret'îm üyelerinden meydana gelir. 

SakaJfıları Koruma Mil 
nun görevleri şunlardır: 

Koordinasyon Kurulu-

a) (Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici .tedbirle
rin alınmasını sağlatmak, 

b) Sakatların sosyal, tııblbî ve meslekî rehabili
tasyonu, eğitimi ve ülkenin sosyal, ekonomik ve kül
türel kaynakiarıından yeterli ölçüde faydalanmaları-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu 

MADDE 27. — Sakaltlkn Koruma MiHî Koordi
nasyon Kurulu, Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
nın baışk'aınllığınlda, Başlbakanlık, Millî Savunmıa, İçiş-
feri, Dışişleri, Mal'iye ve Gümrük, MİM Eğitim Genç-
llik ve Spor, Bayındırlık ve Mân, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal1 Güvenlik Ba
kanlıkları ve Devlet Pl'anıliama Teşkilatı, Türkiye Raıd-
yo ve Televizyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitü
sü ve İş ve İşçi Bulma Kurumu, safcatlaflla ilgili kon
federasyondan kaitılacak birer temsilci ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik ©akanının Yüksek öğreüim; Kurulu 
aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üyelerin
den meydaına gelir. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon 
mun görevleri .şundlaırdır : 

Kurulu-

a) Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbirlerin 
atanmasını sağlamak, 

b) Sakatların 'sosyal, tubbî ve meslekî rehabili
tasyonu, eğitimi ve (üikenjin sosyal, ekoınomıilk ve kül
türel kaynaklarından yeterli ölçüde faydailaırimıaiaıraını 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı ile Bağlı Kuruluşlar 

Tagra teşkilatı 

MADDE 30. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve 11 İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kur
maya ve kaldırmaya yetkilidir. 

Yurt dışı teşkilatı 

MADDE 31. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı kuruluglar 

MADDE 32. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır 
a) İş ve îşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, 
b) Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi, 
c) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
d) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 
e). Ereğli Kömür - Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

nı ve istihdam imkânlarına kavuşturulltmallannı sağ-
Haımak, 

c) Saka'tflara hizmet götüren bültün resmî ve özel, 
millî ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar arasında 
{koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak, 

/Sakatlan Koruma Millî Koordinasyon Kurulu
nun sakaitflık konularındaki teknik huısusAarı koordine 
etmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
ca Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla davet edilecek 
üniversite öğrenim üyelerinlden birisi Bakanlar Kuru
lunca üç yılık süre için, teşkil edilecek teknik ko
mitede başkan olarak görevlendirilir. Süresi dolan 
töekn'ik kom'ite Ibaşkanı tekrar .görevHenÜ'irilelbiıl'ir. Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bulunmadığı 
hallerde Kurulla Teknik Komite Başkanı başkanlık 
dder. 

Kurul Üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev 
süresi dolan üye yeniden görevlendirebilir. 

Sakıaıtlan Koruma Milî Koordinasyon Kurulunun 
çalışma usul ve esasları Balkanlar Kurulunca çıkarı
lacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 31. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.. 

MADDE 32. — Kanun Hükmündeki Kararna
menin 311 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Bağlı kuruluşlar 
'MADDE 33. — Çalışma ve Sosyal. Güvenlik Ba

kanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
a) ftş ve îşçi Bulma Kurumu, 
lb) Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merke

zi, 
c) Sosyal Sigortalar Kurumu, 
d) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça

lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 
e) Ereğli Kömür - Havzası Amele Birliği Birik

tirme ve Yardımlaşma Sandığı. 

{Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ve îstiîsdam imıkânllarına kavuşturulmaillarını sağüa*' 
mak, 

c) Sakatlara hizmet götüren 'bütün resmî ve özel, 
miıl'lî ve mliMötlerasraısı kurum ve kuruluşjllaır arasında 
'koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak, 

Sakatlan Koruma Milî Koordinasyon Kumulunun 
•aaikaitîılk konularındaki 'teknik hususta koordine et
mek üzere Çaişnra ve Sosyal Güvenlik Bakanınca 
Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla davet edilecek 
üniversite öğretim üyelerinden birisi Bakanlar Kuru
lunca 'üç yıllık süre İçin, teşkili edilecek 'teknik ko
mitede başkan olarak görevlendliıriMr. Süresi dolan' 
teknik komite başkanı tekrar gfoevlendMebiilk. Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bulunmıadağı hal
lerde Kurulla Teknik Komite Başkamı başkanlık eder. 

Kurull üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev 
•süresi dolan üye yenliden ıgörevllendirilebildr. 

ISaka'tları Koruma Mıililî Koordinasyon Kurulu
nun çalışma usul ve esaisılları çıkarılacak bir tüzükle 
'düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı ile Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

'MADDE 28. — Î84 sayılı Kanun Hükmünde Ka* 
«arnamenin 30 uncu maddesi 218 inci madde olarak 
aynen kabul edillm'iştir. 

Yurt dışı teşkilatı 

MADDE 29. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 31 inci maddesıi 29 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı kuruluşlar 

'MADDE 30. — 184 sayDlıı Kanun Hükmünde 
KaHatrnamenün 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak 
ay nen kabul edilmiştir. 
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(.Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 33. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneti
cileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 34. — Bakanlık anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum, ve 
kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleye
cek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirle
nen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorum
ludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 35. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 36. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, 
genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 37. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça be
lirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlulu
ğunu kaldırmaz. 
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(Sağlık! ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(MADDE 34. — Kanun Hükmünde Kararaame-
n'in 33 üncü maddesi Klomiaıyonumuzıca aynen kalbul 
©dimiş/tir., - - . ' • • -

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanitğın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 35. — Bakanlık, analhizimelt ve görevle
riyle ilgili konuffiarda diğer bafcanlıiklann ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürüdükte
ki (mevzuatta uygun olarak bdMemekle, kaynak is-
râtmı önüeyeoek ve koordinasyonu sağüaıyacak tcekUbîr-
Heri almakla görevli ve yeitfciidlir. 

Baklandık, diğer Ibakamlılfclann hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaıliyeltler'irade, Başlbakandıjk^a 
Ibelırlenen esaslar çerçevelinde ilgili bakanlıklara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve kictordinasvonu sağla-
malktan sorumHuidur. 

ıMADDE 36. — Kanun Hükmündeki Kararna
menin 35 inci madidesi Komıisyonumuzca aynen ka
lbul edilmiştir. 

IMADIDE 37. — Kanun Mümündeki Kararna
menin 3ı6 ncı rnadldesii Komisyonumuzca aynen ka
bul edfmişlıiır̂  

MADDE 38. — Kanun Hük'nriindeki Kararname
nin 37 nc'i malddesi Kk>misytonumuzioa aynen kalbul 
edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kalbul Ettiği' Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
'Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 31. — 184 sayılıı Kanun Hükmünde 
Karaırnıaımenıin 33 üncü maddesi 31 inci made oterak 
aynen kalbul ediimiş'tir, 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 32. — Sağlık ve Sosyal, işler Komisyo
nunun 35 inci maddesi 32 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 33. — 184 sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin 35 inci maddesi 33 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 34. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 36 ncı maddesi 34 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 35. — Bakan, Müsteşar ve her kademe
deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayı lı Kanun Hükmünde Kararname) 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 38. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan 
tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Kadrolar 

MADDE 39. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara üişkin diğer hususlar Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 40. — Bu Kanun .Hükmündeki Kararnamertin yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli mevzuatla, 
Çalışma Bakanı ve Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, sorumluluk, 
hak ve muafiyetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına intikal eder. 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği' Metin) 

ıMADlDE 39. — Kanun Hükmünde Karamame-
nin 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
ddiilkriişltir. 

Kadrolar 

MADDE 40. — Kadroların .tespit, ilhdais, kulla
nımı ve iptali i'l'e kadrolara Miskin diğer hususlar Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre düzenlenıir. 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 41. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce çeşMı mevzuatla, Çalışma Bakanı ve 
Bakarihğına, Sosyal Güvenlik Bakanı ve (Bakanlığına 
verilen görev, ydtki, ,s(orumluluk, Ihak ve mualfiyetler,-
Çalışma ve Sosyal GüvenÜk Bakanı ve Bakanlığına 
intikal eder. 

MADDE 42. — Bakanlık, İşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Merkezi ile gerekli gördüğü diğer hizmetle
rin yürültülmesinlde Mal'iye Bakanlığının olumlu gö
rüşünü alaralk hazırlanacak bir yönetmelikle döner 
sermalye işletmelerini de kuralblir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 36. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 38 inci maddesi 36 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 37. — 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 39 uncu maddesi 37 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 38. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 41 inci maddesi 38 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Döner sermaye işletmesi 

MADDE 39. — Bakanlık, İşçi Sağlığı ve İş Güven
liği Merkezi ile Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 
Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşünü alarak, hazırlana
cak bir yönetmelikle döner sermaye işletmelerini kura
bilir. Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 mil
yon liradır. 

Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak öde
neklerle aynı yardımlar, döner sermaye faaliyetlerin
den elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan olu
şur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sı
nırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına ekle
nir. 

Döner sermaye işlemleri Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ile Devlet ihale Kanunu hükümlerine tabi 
değildir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, 
ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 41. — 28.1.1946 tarihli, 4841 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri ile diğer 'kanunların ve bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırilımıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği 'tarihte, Çalışma Bakan
lığı ile öö'syjal Güvenlik Bakanlığına ait kadrolar personeli tile birlikte 'başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
Çalışma "ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır. • 

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye 
ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Çalışma 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrola
rına atanmış sayılırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Ça
lışma Baikanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimleri ve Yardımcı birimlerin Genel 
Müdür, Daire Başlkanı, Kurul Başkanı vfe bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvaniarr* taşıyanlar 
ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa ol
sun boşalmaları halinde genel 'hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yeni 
kadrolar tespit ve ihdas edilerek, 'gerekli atama İşlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlar
dan birin'i, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürü-tülımes ini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın mer
kez veya taşra teşkilatında yenli bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla durum-

• larına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına 
uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu ye
ni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur. 
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!MAD|DE 43. — İşçi Sağlığı ve ıtş Güvenliği Mer
kezi ile Yakın ve (Ma Doğu Çalışma Eğkkn Mer
kezi için Maliye (Bakanlığı ve Devlet Personel Diai-
resi Başkanlığının olumlu görüşleri alınarak Bakan
lıkça siözleşmölii personel îsltilhldaım edilebilir. 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 

MADDE 44. — 28.1.1946 tarihli 4841 sayılı Ka
nun, ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kafldırılnıışltır. 

129,2.(1960 tarihli ,ve 7460 sayılı Kanunda yer alan 
Yakın ve Orlta Doğu Çalışma Enstitüsünün aldı «Ya
kın ve Oıita Doğu Çalışıma Eğitim Merkezi» olarak 
dâğiışieirillm'işitir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürüdüğe 
girdiği tarihte, Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güven
lik Bakanlığına ait kadrolar, personeli ile birlikte 
(başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır., 

Bakanllığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esasla
rına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme 
uyanınca genel .hükümlere göre yeni kadrolar tespit 
ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte devreldilen kadroların kullanılmasına 
kievam olunur. 

G E Ç M MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan ye
ni düzenleme sebebi ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı memurlarından kaldno ve görev 
unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış 
(sayılırlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredi
len kadrolardan Müsteşar ve Müslteşiar yardımcıları 
ille Çalışlma Bakanlığı ve (Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı bi
rimlerin genel müdür, daire başkanı, kurul başkanı 
ve bunların yardımcılarına âilt kadrolardan aynı un
vanları taşıyanlar ille aynı mahiyetteki hizmetlerin 
ifasına yönelik kadrolar şahısa bağlı kadrolar olup, 
her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel 
hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Çalışma ve Sos
yal GuVenlifc Bakanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilerek 'gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 

MADDE 40. — .Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 44 üncü maddesi 40 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. 
Komisyonunun geçici 1 
edilmiştir. 

— Sağlık ve Sosyal İşler 
inci maddesi aynen kabul 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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GEÇtCI MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamemin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Çalışma 
Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili Ikuruluş personeli ilgili oldukları ku
ruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin 'bu Kanun Hükmün-
de Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bakanlık, taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bu Kanım Hükmünde Kararnamenin 30 
uncu ve 31 inci maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mev
cut taşra ve yurt dı$ı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 
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ıkakiralaıida bulunan, memurlardan birini, görevdi ol
dukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle 
göreMentilrdbil'ir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı-
rıüanlarıla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakan
lığın merkez Veya taşra teşkilatlında yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar heıiKMü malî ve sosyal haklarıyla 
durumlarına uygum işlerde görövleıMirlirler. 

Yukarıdaki iki ve üçüncü fıkrada sayılanların ba
kanlığın merkez veya taşra teşkilaltında durumlarına 
uygun kadrolara a'tanmaları halinde de eski kadrola
rına alt aylık, ek göslterge ve her türlü haklarının bu 
yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine de
vam olunur. 

ıGEÇÜGÎ IMAİDDE 3. — Öncelden derece yüksel
mesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 ün
cü derece kkdrolara atanmış olup da, 657 sayılı Ka
nunun 68 inci maddesinin 122H9S2 tarihli ve 2595 
sayılı Kanonla yeniden düzenlenen <1B) bendinde ön
görülen şarîüan takılmayanlardan sicillerine göre ba
şarılı olanlar Bakanın veya atamaya ye/tfcMi amirle
rinin ItakdMeri ile bulundukları görevlerde çalışta* 
labilirferve bu sürece aynı halklardan yaraıflanımaya 
devam ederler. Bu nİteSdte bulunmayanlar durum
larına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar. 

GEÇtûl MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, Çalışıma Bakanlığı ile Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında istihdam edilen 'bağlı ve iljgi-
11 kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en 
geç bir yâ içedsin'de iade edilir., 

GEÇtCtt MİADDE 5. — Bu Kanun uygulanmasını 
(göstermek üzere hazırlanacak ıtüzüfe ve yönetmel'Mer 
yürürlüğe girinceye kadar mövcult tüzük ve yönetime-
liîkHerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur, 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bakanlık taşra ve yurt 
dışı teşkilâtı ve bu Kanunun 31 ve 32 nci maJdidele-
rinlde belirlenen esaslara göre yeniden düzenlenin
ceye kaldar görev ve hizmetler, (mevcut taşra ve yurlt 
dışı teşk'Iatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

(Anayasa, Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonunun geçici 4 üncü maddesi, geçici 3 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 4._ — Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonunun geçici 5 inci maddesi geçici 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra ve yurt 
dışı teşkilatı ve bu Kanunun 28 inci ve 29 uncu mad
delerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenlenin
ceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra ve yurt 
dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce 'bu görevleri 
yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun 
hale getirir. Bu süre içinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat 
yapısına uygun hale getirmek üzere, bakanlığın teklifi, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve ip lal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece 
değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. —Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tariıhte, Çalışma Bakan
lığı 'iîe Sosyal Güvenlik Bakanlığıma ait her türlü mıal ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmüş sayılır. 
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GEÇİCİ MİADDE 7. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapiıınıcaya kadar Bakanlık Merkez teş
kilâtında değişen veya yeniden kurudan birimlere ve
rilen görevler daiha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

'Balkanlık, tesfcilaiti.ni ve kadrolarını en (geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre 
içinde Bakanlık kadrolarını, (bu Kanun ile önlgörüilen 
teşkilât yapısına uygun hale getirmek üzere, bakan
lığın teklifi, Devlelt Personel Dairesi ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro 
ihdas ve iptal dflmeye, mevcult kadrolarda sınıf, un
van ve derece değişiikiğii yapmaya Bakanlar Kurulu 

'yetlkiidir. 

GEÇltOt MAİDDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarilh'te Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ait Iher türlü mal ve haklar başkaca bir 
işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sotayal Güven
lik Bakanlığına devredilm'iş sayılırlar. 

Yürüttük 

ıMüAODE 45. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe .gtirer. 

Yürütme 

IMAIDDE 46. — Bu Kanun hükülmlerini Bakanlar 
(Kurulu yürütür. 

55 — 

(Anayasa Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşki
latında değişen veya yeniden kurulan birimlere veri
len görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz ay 
içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içinde 
Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen teşki
lat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın 
teklifi, Devlet Pesonel Başkanlığı ile Maliye ve Güm
rük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas 
ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonunun geçici 8 inci maddesi geçici 7 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ'MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli per
sonel, durumlarına uygun kadrolara atanır. Bunların 
aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevle
rinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı 
tutulur. 

Yürürlük 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

" Yürütme 
â 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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5. Bakanlık Müşavirleri 
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Afyonkarahisar Milletvekili 

Metin Balıbey 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Ünal Akkaya 
Çorum Milletvekili 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale Milletvekili 

Ahmet Özkan 
Çankırı Milletvekili 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya Milletvekili 

Ahmet Doğru 
Artvin Milletvekili 

GEREKÇE 

Eminiyet Teşkilatı kurulduğundan bu güne kadar, yurt içinde asayişi, huzuru ve güveni sağlamak için 
canla başla görev yapmış; 12 Eylül Bayrak Harekatından önce anarşistlerin hedefi olmuş, 500'ün üzerinde 
şehit verilmiştir. Buna rağmen vazifesini gece ve gündüz tüm zorluklara rağmen en iyi şekilde yapmaya çalış
mış, şehit olan polislerin eşleri dul, çocukları yetim kalmıştır. 

Polisin sı'kıyönetim görevlileri ile yapmış olduğu çalışmalar sonucu, yüzbinlerce silah yakalanmış, bu si
lahların çoğunda hiç bir olayda kullanılmadığı ekspertiz raporu ile anlaşılmış, halen de arama ve operasyon
lar devam etmekte yüzlerce silah yakalanmaktadır. 

Hayatını hiçe sayarak anarşistlere hedef olan Polis'e yakalanan bu silahlardan ibirer adet şahıslarına 
verilmesi Polis teşkilatının moralini yükseltecek vazife yaparken daha bir şevkle çalışacaktır. Aslında kendi 
emeği ile elde ettiği bu silahlardan birer adet belinde taşıması ona şevk ve gurur verecektir. 

Bu maksatla hazırlanan teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca da onaylanacağına 
inanıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 
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İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas Nom : 2/179 
Karar No. : 48 

6.12,1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 58 Arkadaşının 10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı, Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23.6.1981 Tarih ve 2478 Numaralı Kanunla De
ğişik 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi İçişleri Bakanlığı temsil
cisinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 5.12.1984 günlü 9 uncu 'birleşiminde incelenip görüşülmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş ve bu madde ile, yukarıda adı geçen ka
nunun 2478 numaralı Kanunla değişik 10 uncu maddesine eklenen fıkranın altına Komisyonumuzca söz ko
nusu tabancaların bir başkasına satılmaması ve devre dilmemesi için bir fıkra daha ilâve edilmesi uygun gö
rülmüştür. Söz konusu Kanun Teklifinin adı da bu değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin ikinci maddesi «Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiştirilmiştir. 
Teklifin üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kaıtİıp 
ismail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Denizli 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

Izmîi! 

Üye 
Salım Erel 

Konya 
(İmzada !bulunamadıı 

Baş/kanveki'li 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
ı Namık Kemal Sentürk 

İsfctnfbuH 

Üye 
Süha Tanık 

izmir 

Üye; 
Mehmet Umur Akarca 

Mufla 

SÖZCÜ 

Atilla Sin 
Muş 

Üye 
Kadri Altay 

Antakya 

Üy« 
Fazıl Osman Yöney 

, istanbul 

Üye; 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Osman Doğan 

§anüurfa 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 
RÜŞTÜ TAŞAR VE 58 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar life Diğer Aletler Hakkında Kanunun De
ğişik 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

'MADDE 1. — 10.7.1953 tarih ve 6136 numaralı 
Ateşli Silahlar ve Bıça'klâr ile Diğer Aletler Hakkın
daki Kanunun 23.6.1981 tarih ve 2478 numaralı Ka
nunla Değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinme
lerine izlin verilen polisler, 'bu silahlardan, tabanca 
niteliğinde olanlarını, ta'kdir olunan 'bedellerinin ya
rısı 'bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, ön
celik hakkına 'sahiptirler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 23.6.1981 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

4 — 

I İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun De
ğişik 10 uncu Maddesine tki Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 10.7.1953 tarih ve 6136 numaralı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
daki Kanunun 23.6.1981 tarih ve 2478 numaralı Ka
nunla Değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinme
lerine izin verilen polisler, bu silahlardan, ta'banca 
niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin ya
rısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, ön
celik hakkına sahiptirler.» 

Bu suretle 'iktisap edilen tabancalar hiçbir suret
le' satılamaz, devredilemez.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştirH 

* • 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 232 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1 /617) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1.11.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn. Md. 
18/101-1823/06560 

TÜRKİYE IBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığımıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.10.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahidyesli Arasında 13 Ey
lül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi! ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ ARASINDA 13 
EYLÜL 1984 TARİHİNDE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI

NIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNUN GEREKÇESİ 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında mevcut tarihî dostluk ve kar

deşlik bağlan çerçevesinde gelişen ikili ekonomik ilişkilerin ve anılan ülkeye işgücü gönderilmesinin 'bir so
nucu olarak 1.10.1976 tarihinde Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Söz konusu Sözleşme ülkemizle diğer bir İslâm ülkesi arasında akdedilen ilk Sosyal Güvenlik Sözleşme
si olması dolayısıyla da ayrı bir önem arz etmektedir. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra geçen 8 yıllık süre içinde her iki ülkenin sosyal güvenlik mev
zuatında vukubulan gelişmeler ve yürürlüğe konulan yeni. kanunların gereği olarak 'bu Sözleşmenin yeni
den gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Libya'da çalışan işçilerimiz ile aile fertlerinin sosyal güvenlik
lerinin daha da geliştirilmesi ve teminat altına alınması için yeni bir Sözleşme akdetmek amacıyla liki ülke 
heyetleri arasında Ankara'da 23-28 Mayıs 1984 tarihlerinde yapılan müzakereler sonunda yeni bir Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi parafe edilmiştir. Bu Sözleşme Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımın Libya'yı 
resmen ziyareti sırasında 13 Eylül 1984 günü Trablus'ta imzalanmıştır. 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN HAKLAR : 
Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile sağlanan hakları şu şekilde 'belirtmek mümkündür. 
— Sözleşme hükümleri ile 1976 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde yer alan kazanılmış haklar aynen 

muhafaza edilmiştir. Bu hükümlere göre Libya'da çalışmış olan ve Libya Sosyal Sigortalar Kurumuna keşi-
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len sigorta primleri bulunan işçimize veya ölümü halinde geride kalan dul ve yetimine aylık bağlanması müm
kün olacaktır. 

— Yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra Libya'da Türk firmaları tarafından 
istihdam edilen Türk işçileri Türkiye (Sosyal Sigorta mevzuatına tabi olacaktır. İşverenlerimiz ise işçileri
miz© ödedikleri ücret üzerinden Libya Sosyal Sigorta mevzuatına göre ödemeleri gereken primlerini Türkiye 
Sigortalar Kurumu hesabına transfer edeceklerdir. 

tşçilerimizin sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili primleri ise Libya mevzuatı gereğince Libya Sosyal Sigor
talar Kurumuna ödenecektir. 

Bu yemi uygulama ile Libya'da çalışan işçilerimiz yaşlılık, ölüm ve maluliyet aylıkları bakımından Tür
kiye Sosyal Sigorta mevzuatına, sağlık ve sosyal hizmete ilişikin kısa vadeli sigorta mevzuatı bakımından 
liibya Sosyal Sigorta mevzuatına tabi olacaklardır. 

— Yeni Sözleşme ile Libya'da proje üstlenen Türk firmaları sigorta primleri (işçi ve işveren payları) ile 
maktu yardımları Türkiye ISosyal Sigortalar Kurumuna transfer etmeye mecbur tutulmuşlardır. 

— Yeni Sözleşmede, Libya'da Türk müteahhitle-i yanında çalışan işçimiz için 'hastalık, iş kazası veya 
doğumdan dolayı naktî yardımları karşılayacak prim bulunmaması halinde, işverenlerimizi Libya mevzuatı 
gereğince işçimizin uğrayacağı gelir kaybını ödemekle yükümlü tutulmuştur. 

— Libya'da yabancı veya Libya'lı işverenler yanında çalışan Türk işçileri, Libya Sosyal Sigorta mev
zuatına tabi olacaklar ve bunları sosyal sigorta ve emeklilik primleri Libya Sosyal Sigortalar Kurumuna yatı
rılacaktır. 

Bu işçilerimiz Libya Sosyal Sigorta mevzuatının ta nıdığı bütün haklardan yararlanacaklardır. 
Ayrıca, işçilerimizin Libya'dan kesin olarak ayrılmaları veya ölümleri halinde kendilerinin sosyal sigor

ta haklarının Türkiye'ye transfer edilebilmesi mümkün olacaktır. 
— Yeni Sözleşme ayrıca, işçilerimizin ve aile fertlerinin bu Sözleşmeden doğan bütün hak ve meseleleri 

ile ilgili olarak Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmelerini ve taleplerini 
Kurum1 aracılığıyla takip ötmeleri ve sonuçlandırmaları esasını getirmiştir. 

Libya'da hizmeti bulunan toplam 130 000 dolayında vatandaşımızın sosyal güvenliğini ilgilendiren bu 
Sözleşme ile yararlı bir düzenleme ve uygulama gerçekleştirilmiş olacaktır. Türkiye - Lijb'ya Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin uygulanmasını düzenleyen İdarî Anlaşma bu Sözleşmeye ilişikin onay işlemlerinin tamaim-
larümasını müteakip iki ülke Sosyal Güvenlik Kurumlan arasında hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. 

Kanun Tasarısı Anayasamızın 90 inci maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince uygun bulunmasının temini amacıyla hazırlanmıştır. 

IMJAÖDE GBReKJÇELBRl 

(Madde 1. •— ıKanun Tasarısının birinci maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahirİyesi arasında (13 Eylül 1984 tarihinde Trablus% imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylan
masının uyfgun bulunması öngörülmüştür. 

(Söz konusu Sosyal GüVenlik Sözleşmesi 'ile, Bakamlar Kurulunun '12.7.1976 tarih ve 7/10229 sayılı Kararı 
ile yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlükten kaldırılarak yeni esaslar getirilmektedir, 

Anayasamızın 90 inci maddesi gereğince onaylanması 'hususu Türkiye Büyük IMilîet Meclisine sunulan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist CemabJiriyes'i arasındaki Sosyal GüVenlik Sözleşmesi ile tak
riben 130.000 dolayında Türk Vatandaşına Sosyal Güvenlik bakımından yeni haklar sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük Maddesi ' 

Madde 3. — Yürütme Maddesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 232) 
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«Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. ; 1/617 
• Karar No. : 18 

22.11.1984 

TÜRJKltYE BfÜYÜ(Kj İMIILLET MİBOjSft BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 1JJ1.Iİ984 tatminde Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti 'ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Gemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 tarihinde İmzalanan Sosyal Gulvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uylgun Bunluğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 22JİİL1984 Tarihli 10 uncu 
Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı tle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla gö
rüşülüp incelendi. 

Söz konusu sözleşmenin ülkemizle diğer bir îslâm1 ülkesi arasında aktedilen ilk sosyal güvenlik sözleşmesi 
olması; 

Libya'da Türk firmaları tarafından istihdam edilen Türk işçilerinin bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile 
Türkiye Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi olmalarını sağlayacak hükümler taşıması ive benzer gerekçelerle 
Bakanlar Kurulunca isevkedülen kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun .görülerek maddeleri ve tümü ay
nen kabul edilmiştir, 

Raporumuz havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna 'gönderimıek üzere saygı ille sunulur. 

(Mustafa Bakılar 
(Eskişehir Milletvekili 

Üye 
IBM «Şişmanı 

Istartbul Milletvekili 
ıtmzada bulunamadı 

Üye 
Mustafa Kûıçaslan 
Sakarya Milletvekili 

. IKâtipf 
(Hamdi Özsoy 

Afyon Milletvekili 

(Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri Miüetvekili 

(Üye: 
Turgut Sözer 

Sakarya Milıletövekili 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 
Aydın MileDvekiliı 

(Üye 
Osman Nuri Akypl 

Kocaeli Milletvekili 

Üye. 
Talat Sargın 

Tokat Milletvekili 

<Üye 
Ali Rıdvan Yıltâmm 
Tunceli MilletövekMi 

Üye 
Rıza Öner Çakan 

Zonguldak Milletvekili 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/617 
Karar No. ; 17 

6.12.1984 

TtfÜlRJKffiYIE IBÜİYlÜtK MİLLET MECLİS! BAŞKALIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ljlbya Arap Halk Sosyalist Cemahirİyesi Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyo
numuzun 5.12.1984 tarihli 14 üncü IBirleşim'inde Dışişleri Bakanlığı Temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildL 

Tasarının (gerekçesinden de anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahi-
riyesine işçi göndermiş ve (bunun sfonucu olarak da 1.10.1976 tarihinde Türkiye - Libya İslam Ülkeleri Arasında 
îıllk Sosyali GüverJik Söaleşmösli liırnızalanmııişltır, 

Sözleşmenin yürürlük tarihinden hu yana (geçen 8 sene içinde her iki ülkenin sosyal güvenlik mevzuatında 
meydana gelen değişiklikler nedeniyle sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacıyla daha /geniş kapsam
lı yeni bir Sosyal Güvenlik .Sözleşmesi 2'3-28 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da iki ülke yetkilileri arasında 
parafe edilmiş; ve 13 Eylül 1984 günü Trablus'ta imzalanmıştır. 

(Böylece; Libya'da Tüırk firmaları taralından istihdam edilen Türk işçileri, bu sözleşmenin yürürlüğe 
girmesiyle Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına tabi olacaklardır. 

(Bu sözleşme, Libyafaa çalışmakta olan 130.000 civarında vatandaşımızın sosyal güvenliğini daha geniş 
kapsamlı olarak teminat altına almış bulunmaktadır. 

(Bu itibarla anlaşmanın onaylanmasını ülke ve vataridaşlarınıız açısından faydalı mütalaa eden Komis
yonumuz tiaısarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri (Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel (Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbas 
Burdur Milletvekili 

Başkanvekili 
Mehmet Timur Çınar* 
Manisa Milletvekili 

Sözcü 
Bülent Akarcalı 

istanbul Milletvekili 

' Kiâtîp 
Hasan Adnan Tutkun 
'Amasya Milletvekili 

tfyq 
Prof. ıDr. Ahmet Memdulh Yaşa 

İstanbul Milletvekili 
İmzada bulunamadı 

Hacı Turan öztürk 
Nevşehir Milletvekili 

Oğan Soysal 
Ankara Milletvekili 

Üy** 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri Milletvekili 

Prof. Dr. Yılmaz Altuğ 
Sivas Milletvekili 

Üye 
Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon Milletvekili 

Leylâ Yeniay Köseoğlu 
İstanbul Milletvekili 

üy* 

Nihat Harmancı 
Konya Milletvekili 

Ali Rıfkt Atasever 
Tekirdağ Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKIİ'F ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti HUkiimeti İle libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair {Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesi arasında 13 
Eylül 1984 talihinde Trablus'ta imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başfbaik&n 
T. özal 

Devlet Bakanı Barbakan Yardımcısı 
/. K? Erdem 

Devlet Balkanı 
S. N. Türel 

Devle! Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişteri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma IBakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. Ç. And 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet ^Bakanı 
M. N» Elâem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Taırım Orman ve Köy İsteri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
CB Büyükbaş 

12,10.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdjağlar 

S. N. Türel 
Millî Savunma Bakanı Y. 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Artkan 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
M. Kalemli 

KüMr ve Turizm Bakanı 
Af. M. Tagçıoğlu 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye .Cumhuriyeti İte Libya Arap İHaik Sosyalist 
Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal GttvenÜk Sözleşmesinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dan* Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

DIŞjtŞLBRl KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti İle libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Söyleşmesinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci madldesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen fcalbul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ÎLE 

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHÎRİYESİ 
ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi; 
İki ülke arasında mevcut dostluk bağlarının güçlendirilmesi, sosyal güvenlik mevzuatları açısından eşitlik 

prensibinin teyidi ve bu münasebetlerin daha da geliştirilmesi amacıyla, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

Madde — 1 

Sözleşmenin uygulanmasında; 
1. «Mevzuat» 
Sosyal güvenlik yardımlarına taalluk eden her iki Taraf ülkesinde yürürlükte bulunan veya gelecekte yü

rürlüğe girecek olan kanun, tüzük ve yönetmelikleri, 
2. «Yetkili Makam» 
— Türkiye bakımından; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
— Libya Arap Halk Sosyalist Cemaıhiriyesi bakımından; 

Halk Genel Komitesi Sosyal Güvenlik Sekreter yası. 

3. «İlgili Kurum» 
Mevzuatı uygulamakla görevli Sosyal Sigorta Kurumu. 

4. «Daimî İşçi» 
Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olup, işveren tarafından, diğer Âkit Taraf ülkesinde proje uygula

ması için gönderilen ve anılan işverenden ücret alan kimsedir. 

5. «Daimî Olmayan İşçi» 
Âkit ülkelerden birinin vatandaşı olup, çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olan kimsedir, 

6. «Hak Sahibi» 
Tarafların mevzuatında belirtilen sigorta yardımlarından istifade eden kimsedir. 
7. «Sigorta Hakları» 
Tarafların mevzuatında belirtilen, emeklilik maaşları ile nakdî yardımları. 

8. «Ana Ülke» 
İşçinin tabiyetini taşıdığı ülke. 

9. [«Işkı Yapıldığı Ülke» 
işçinin, topraklarında işi yaptığı ülke, 
Anlamını taşır, 

Madde — 2 

İşbu Sözleşme hükümleri hususunda mütekabiliyet prensibi uygulanır. 

Madde — 3 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde iş üstlenen, diğer taraf kuruluş veya şirketlerinde çalışan daimî işçi
ler sosyal sigortaya tabi olup, bunların sağlık ve sosyal hizmetlerine ilişkin primleri, işin yapıldığı ülkenin 
mevzuatı gereğince ödenir, 
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Madde — 4 

Taraflardan birine ait şirketler, sigorta primleri (tşçi ve işveren payları) ile maktu yardımlarını anaül-
kedeki ilgili kuruluşa transfer etmekle yükümlüdürler. 

Madde — 5 

Âkit taraflardan birindeki kuruluş veya şirketlerde çalışan devamlı olmayan işçiler, sosyal sigortaya tabi 
olup, ıbunların sosyal sigorta primlerinin, emeklilik primleri de dahil, tümü işin yapıldığı ülkenin mevzuatı 
gereğince kesilir. 

Bu işçiler, İşin yapıldığı ülkedeki mevzuatın tanıdığı bütün sigorta haklarından yararlanırlar. 
îşçi, çalıştığı ülkeden kesin olarak ayrılması veya ölümü halinde, 1>u 'haklarını kendi ülkesine transfer et

me hakkına haizdir, 

Madde — 6 

Bu Sözleşmenin kapsamına giren daimî sigortalı işçiler ve bunların hak sahibi aile fertleri, sosyal sigor
ta kapsamına giren her türlü aylıkları ve mak'tu yardımlarla ilgili haklarından dolayı müracaatiarıriı, esas 
ülkedeki sosyal güvenlik kurumlarına yaparlar. 

Bu haklardan dolayı çalışılan ülkedeki sosyal sigorta kuruluşları nezdinde bir talepte bulunamazlar. 

Madde — 7 

Hastalık veya iş kazası veya doğumdan dolayı kısa vadede nakdî yardımlarım karşılayacak sigorta primi
nin bulunmaması halinde, çalışılan ülkedeki işveren, yürürlükteki mevzuat gereğince işçilerin hastalık veya 
iş kazası veya doğum dolayısıyla uğrayacakları gelir kaybını tazmin ile yükümlüdür, 

' Madde — 8 

işçiye veya onun hayatta kalan hak sahiplerine, iki ülke arasında daha önce afctedilmiş bulunan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi gereğince verilmiş olan sigorta aylıkları, işin yapıldığı ülkedeki sosyal güvenlik mevzua
tına göre ödenmeye devam edilir. 

Madde — 9 

Akit taraflar arasında daha önce aktedilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri ile buna ilişkin olarak 
yapılan işlemlerin uygulanmasına, bu Sözleşmenin onay belgelerinin teatisine değin devam edilir. 

Madde — 10 

Bu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce, Âkit Taraflardan biri vatandaşının, diğer Âkit Taraf ülkesindeki" 
sigorta primi ödenmiş önceki çalışma süreleri; esas ülkesindeki primini ödemiş bulunduğu süreler ile ihtiyar
lık, iş kazası haricindeki malullük veya geride kalanların aylık istihkaklarının tespiti için, Âkit Taraflar ara
sında aktedilen eski sözleşme hükümleri ve anılan Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin idarî anlaşma hüküm
leri gereğince birleştirilir. 

Madde — İ l 

işbu Anlaşmanın uygulanması amacıyla Âkit Taraflardaki ilgili makamlar ve sosyal güvenlik kuruluşları 
aşağıdaki hususları yerine getirirler. 

İl!. Uygulama ile ilgili tedbirleri almasında mutabık kalmak üzere kendi aralarında doğrudan doğruya te
masta bulunurlar, 

2. Ücretsiz idarî yardımlaşmada bulunurlar. 
3. Sosyal güvenliğe ilişkin mevzuat metinleri ile bunlar üzerinde yapılacak değişiklikleri teati ederler. 
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Madde—Î2 

Ba Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmajına ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar tarafların seçe
cekleri ikişer üyeden oluşan dört üyelik bir komisygn tarafından çözümlenir. 

Bu Sözleşme, Akit Tarafların mevzuatı gereğince onaylanır, 
Onay belgelerinin teati edildiği tarihi izleyen aym birinci günü üç yıllık süre ile yürürlüğe girer. 

Madde — 13 

Bu Sözleşme, Âkit Tarafların mevzuatı gereğince onaylanır. 
Onay belgelerinin teati edildiği tarihi izleyen ayın birinci günü üç yıllık süre üe yürürlüğe girer. 
Yürürlük süresinin sona ermesinden ̂ en az üç ay önce Âkit Taraflardan biri, diğer Âkit Tarafa anlaş

mayı feshetmek veya tadil etmek istediğini yazılı «olarak bildirmediği takdirde, Sözleşmenin süresi birer yıllık 
devreler için kendilisinden yenilenir. . • ' - . 

Madde— 14 

20 Mm W6 (Miladî) 19 Rebi'ütesvel 1396 (Hicrî)tarihinde Âkit Taraflar arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkar. 

Madde — 15 

Bu Sözleşme 13 Eylül 1984'e tekabül eden 18 Zilhicce 1393 tarihinde Trablus'da her iki dilde ikişer 
kopya olmak üzere, Türkçe - Arapça oiarak VÖ' Türkçe ve Arapça metinler aynı derecede muteber ve resmî 
mahiyeti» kullanılmak üzere hazırlanarak imzalanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHtRİYESl 
ADINA ADINA 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli İbrahim Fakih Hassan 
Çalıpna ve Sosyal Güv€«ılilc Bafcanı Sosyal Güvenlik Sekreteri 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 233 

Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında 14.11.1984 
Tarih ve 3077 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 

Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /635) 

Türkiye • ' 
Cumhurbaşkanlığı 28 . 11 . 1984 

Kan. Kar 39.18/A.9.84.63215579 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16 Kasım 1984 tarih ve 2163-08360 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 14 Kasım 1984 tarihinde kabul edilen «Üst Kademe 

Yöneticilerinin Yetiştirilmeleri Hakkında 3077 Sayılı Kanun» incelendi. 
Anayasanın 128 inci maddesinin son fıkrasında; • _ • 
«Üst kademe yöneticilerimin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.» 
Hükmü yer almaktadır. 
Maddede de açıkça ifade edildiği gibi, özel bir düzenlemeye gidilerek,, üst kademe yöneticilerinin yetiş

tirilme usul ve esaslarına ilişkin kurallar kanunda yer alacak, ancak uygulamaya ilişkin konular, sınırlan 
belli edilmek suretiyle yönetmeliklere bırakılacaktır. 

A) GBNBL OLARAK : 

Bilindiği gibi yasama yetkisi, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devre
dilemez. ^ 

Yürütme yetki ve görevi ise, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara 
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. x 

Bu genel Kural karşısında, Anayasa Mahkemesininkararlarmda da açıklandığı gibi; tüzük, yönetmelik ve 
Bakanlar Kurulu kararlarının, yürütmenin yetki ve görevi sınırlarım aşmaması ve yasama yetkisi alanına taş-
mamış bulunması gerekmektedir. 

Anayasanın 124 üncü maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmeliklerin, yalnızcı kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak ve keza bunlara aykırı olmamak üzere düzenlenmelidir. 

Yasa koyucu, belli konuda gerekli kuralları eksiksiz olarak çıkaracağı kanunla düzenleyecek, ancak uy
gun ve zorunlu görürse, sınırlarını belirlemek suretiyle idareyi, o alan içerisinde birtakım kurallar koyup, ka
nunların uygulanmasını sağlayacaktır. 

Diğer taraftan Anayasanın 128 inci maddesi (İdare) bölümünde yer almasına rağmen maddenin birinci 
fıkrasında yer alan «kamu ıhizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu gö
revlileri eliyle yürütülür» Hükmü, idare ile kamu ilişkisi içinde bulunan ve hizmetin aslî demanj sayılan 
görevde çalışanları bütünü ile kapsamaktadır. 

B) 3077 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN : , 
9 • 

Yukarıda belirlenen genel ilkeler doğrultusunda 3077 sayılı «Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesine 
Dair Kanun» tetkik edildiğinde; 



1. Kanunun (Kapsam) ile ilgili 2 nci maddesinin yeniden gözden geçirilmesi ve üst kademe yöneticisi 
kavram ve kapsamının kanunda belirlenmesi, bunun yanında bir makamın teklifi ve Bakanlar Kurulunun, 
Kanunla belirlenenler dışında karar vermemesi gerekir. 

2. Türk Silahlı Kuvvetleri de genel olarak Anayasanın 128 inci maddesinin kapsamına girmektedir. An
cak, Türk Silahlı Kuvvetleri görevin özelliği de dikkate alınarak her kademe ve seviyedeki yetiştirme işlem
lerini, kendi bünyesinde oluşturduğu eğitim kuruluşlarında yıllardan beri sürdürmektedir. 

Bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarını Kanunun kapsamı dışında bırakmak gerekir. 
3. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idarî Teşkilatı üst 

' kademelerine, esasen bu vasıfları haiz, belli meslek kıdemi ve unvanını iktisap etmiş, Devletin en üst görev
lerinde bulunmuş olanlar atandığına göre, Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasının da metinden çıkarıl
ması yerinde olacaktır. 

4. Kanunun 3 üncü maddesinde; üst kademe yöneticilerinin eğitiminin yapılacağı yerler, eğitime katı
lanların tespiti, eğitimin süresi, eğitimde uygulanacak programlar ile eğitimle ilgili usul ve esasların çıkarıla
cak yönetmelikte belirleneceği kalbul edilmiş, katılma şartlan ise 4 üncü maddede sayılmıştır. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi, yetiştirmeye ait usul ve esasların kanunla düzenlenmesi Anayasa ge
reğidir. Buna göre yetiştirmenin anail'kelerinin Kanunda belirlenmesi zorunludur. 

Eğitime katılma şartlarında getirilen (askerlik süresi dahil) 4 yıl, kıdem olarak çok az bulunmuştur. Aday
lık süresi bazı kanunlarda iki yıl olarak benimsenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bu süre 
en az bir yıldır. 

Bu durumda askerlik ve adaylığın hemen sonunda o memurun hiçbir sicil almadan bu tür eğitime tabi 
tutulması sakıncalı olacaktır. 

5. Eğitime katılma şartları arasında müracaat tarihinde kırk yaşından gün almama koşulu getirilmiştir. 
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi meselesi ilk defa düzenlendiğine göre, bugün için kırk yaşının üze
rinde, yükseköğretim görmüş ve olumlu sicil almış, üst kademe yöneticisi olarak kendilerinden istifade edi
lecek görevlilere de imkân sağlanması amacıyla bir geçici madde düzenlenmesi uygun olacaktır. 

Bu sebeplerden dolayı 3077 sayılı «Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesine Dair Kanun» Anayasa
nın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade • edilmiştir. 

Arz olunur. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

İçişleri Komisyonu 
'"' Esas No. : 1/635 17 . 12 . 1984 

Karar No. : 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 7.11.1984 tarih ve 38 Karar No. lu Raporu (ile sonuçlandırdığı, Üst Kademe Yönetici
lerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1984 tarihli 25 inci birle
şiminde görüşülmüş ve bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 16.11.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2163-08360 sayılı tezkeresi ile Sayın 
Cumhufbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Kanunu 
geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 29.11.1984 tarih ve 32 nci birle
şiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz; 3077 sayılı Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanunu, geri gönde
rilme gerekçelerini göz önünde tutarak İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Baş
bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile 12.12.1984 günü görüşmek üzere toplar mış, bu toplantıda geri gön
derme yazısı okunmuş ve müzakeresi yapılmıştır. Müzakereler sonunda Kanunun genel ilkeleri gösteren ve 
ayrıntıları yönetmeliğe bırakan çerçeve kanun şeklinde düzenlendiğini tespit etmiştir. 

Genel ilkellerin; 

a) Yetiştirmenin yurt içinde ve yurt dışında yapılabilmesini (Md. 1), 
b) Kapsama genel olarak girecek personeli (Md. 2), 
c) Ayrıntıların yönetmelikte gösterileceğini (Md. 3), 
d) Eğitime katılma şartlarım (Md. 4), 
e) Eğitime katılacakların özlük haklarını (Md. 5), 
f) Kazanılmış hakları (Geçici Madde 1), 
Belirlediği görülmüştür. 

i 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ve müteakip maddelerinde devlet memurlarının hizmet 

içinde yetiştirilmeleri hususu düzenlenmiş; 78 inoi maddesinde memurların, mesleklerine ait hizmetlerde ye
tiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak için dış memleketlere iki yılı geçmemek üzere gön
derilebilecekleri, 218 inci maddesinde de devlet memurlarının, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumla
rında veya eğitim merkezlerinde yetiştirilebilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümler, tüm memurları kapsayan genel mahiyette hükümlerdir. Anayasanın 128 'inci maddesi ise üst 
kademe yöneticilerinin yetiştirme usul ve esaslarının kanunla özel olarak düzenlenmesini öngördüğü için 
bu Kanun hazırlanmıştır. 

Böylece birinci maddede, üst kademe yöneticilerinin, genel hükümlerde de olduğu gibi yurt dışında yetişti-
rilebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. «Amaç» başlıklı bu hüküm Anayasanın 128 inci mad
desinin son fıkrasındaki hükmün uygulama kanununa aktarılmasından ibarettir. 

İkinci maddede ise, bugünkü şartlarda kapsama girecek kadro unvanları tarif edilmiş, ileride doğacak 
değişik kadro unvanları için yeniden kanun çıkartılması yerine kolaylıkla intibak ettirilebilecek bir sistem 

1 getirilmiştir. 
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idareyi yeniden düzenleme çalışmalarına giren, birtakım genel müdürlükleri kaldıran; yeni genel müdür
lükler kurarak hizmette sürat ve verimliliği artırma çalışmaları içinde bulunan hükümetin bugünkü şartlarda 
böyle bir tasarı ile gelmesi kadar makul biri durum olamaz. 

Adalet Bakanlığındaki idarî görevlerde çalışanların hâkim ve savcı sınıfından bulunması, Anayasanın 
140 inci maddesinde de bu sınıfa mensup olanların her türlü özlük işlerinin mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimik teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceği için hâkim ve savcıların hizmet içi eğitimlerinin 
Hâkimler ve Savcılar Kanununda özel olarak düzenlenmiş olması; Silahlı Kuvvetlerin ise, özel ve kendine has 

' bir sisteme dayalı müstakil personel kanunu bulunması karşısında bu iki kategoriye mensup personelin kap
sama dahil edilmeleri, ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığının teklifine bırakılmıştır. 

Üçüncü maddede, eğitim ile ilgili ayrıntıların Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenmesi 
öngörülmektedir; 

a) Eğitimin, yurt içinde ve yurt dışında yapılacağı yerler, 
b) Eğitime katılacakların tespiti, 

* c) Eğitim süresinin tespiti, 
d) Eğitimde uygulanacak programlar, 
e) Eğitimle ilgili diğer hususlar. 

Devlet Personel Dairesi Başkam ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün görüşü alınarak Baş
bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte yer alacaktır. 

Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hizmet içi eğitimle ilgili genel hükümlerde de ayrıntı
lar yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Komisyonumuz bu Kanunun uygulanması sonucunda yetiştirilecek her personelin üst kademelere atana
bilmesinin bir zorunluluk getirdiğine inanmamaktadır, bu eğitim olsa olsa tercihlerde bir üstünlük getirebilir. 

Dördüncü madde ile, eğitime katılacaklarda aranacak şartlar gösterilmektedir. 

Bu şartlar; 

a) Askerlik süresi dahil yükseköğretimden sonra en az 4 yıl fiilen çalışmış olmak, 
b) Müracaat tarihlinde 40 yaşını geçmemiş olmak, 
c) Üst kademe yöneticisi olmaya elverişli olumlu sicil almış bulu.ımak, ^ 
d) Yönetmelikte gösterilecek diğer şartları taşımak, Şeklinde sıralanmıştır. 
Üst kademe yöneticisi olabilmek için bundan böyleözel bir eğitimden geçmiş olmak ilkesi kabul edildiğine 

göre, eğitimin mümkün mertebe mesleğin başlarında yapılması, genç ve başanh elemanların bu eğitimden 
geçtikten sonra verecekleri hizmette eğitimden elde ettikleri bilgi birikiminden yararlanmaları, böylece üst 
kademe yöneticiliğine atandıkları zaman yeterli bilgi ve deneyimle mücehhez olarak bu üst göreve başlama
ları amaçlanmıştır. 

Maddedeki dört yıllık süre, üst kademe yöneticiliğine atanma şartı olmayıp 'böyle bir göreve atanabilmek 
için yapılması gerekli olan eğitime katılma şartıdır. 

Bu eğitimi bitiren bir kişinin derhal üst kademe yöneticiliğine atanmasını zorunlu kılan herhangi bir hü
küm de yoktur. Esasen, bu süre alt sınırı göstermekte olup dört yıldan daha az fiilî hizmet̂  bulunanların 
eğitime katılamayacaklannı göstermek için getirilmiştir. 

Yönetmelikte belirlenecek diğer şartlara örnek olarak; hizmetin mahiyetine ve özelliğine göre bir veya 
birden çok yabancı dil bilmek, o hizmetle ilgili lisansüstü eğitim yapmış olmak gösterilebilir. 

Beşinci madde de, eğitime katılacakların kurumlarından izinli sayılacakları ve her türlü malî ve sosyal hak
larının devam edeceği hükmü yer almıştır. 

Geçici madde ile de halen üst kademe yöneticisi olarak çalışanlarla daha önce bu görevlerde çalışmış 
olanlar, söz konusu deneyimi bizzat çalışmak sureti ile edinmiş bulunduklarından, bunların yetiştirilme eğiti
mine tabi tutulmalarına gerek görülmemektedir. 
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Bu tespitten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın geri gönderme tezkerelerinde belirtilen endişelerin varit bu
lunmadığı görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve yasa maddeleri, bu inceleme ışığı altında teker te
ker okunarak değişiklik yapılmadan kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Deniizli 

Üye 
ibrahim Ural 

istanbul 
gerekçesine uyutoadığı 'için 

tümün« muhalifim. 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
Sayın Cumhurbaşkanının veto 

gerekçesi uygundur karara 
muhalifim. 

BaşkanvekAH 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 
Kanunun tümüne muhalifim. 

Üye ' 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

istanbul 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Ali Askın Toktas 

İzmir 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Veto gerekçesine aykırı oldu

ğundan muhalifim. 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Atilla Sın^ 

Muş 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 
Veto gerekçesine uygun düzenleme 
yapılmadığından tümüne karşıyım. 

. Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 
Veto gerekçesine uygun düzenleme 
yapılmadığı için tümüne karşıyım. 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmür 
Tümüne karşıyım, gerekçeli yazım 

iişifctedir. 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 
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İÇIŞIJERt KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 128 inci maddecinde öngörülen Üst Ka
deme Yöneticisini yetiştirilme usul ve esaslarını kanunla ve özel olarak düzenlenmesini emretmektedir. Oysa 
'bu usul ve esaslar kanun yerine yönetmelikle belirtilmektedir. 

İkinci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında belirtilen Adalet Bakanlığı Personeliyle Silahlı Kuvvetler, 
'Cumlhuribaşkanlığı persıonelinin eğitimi ile» ilgili özel kanunları olmasına rağmen Ibu kanuna dalh'il edilmiştir. 
Bu iki fıkranın metinden çıkarılması lazımdır. 

Eğitimin yapılacağı yerler ve eğitime katılacakların tespiti... Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenmesi de yanlıktır. Kaldı ki eğitimin nerede yapılacağı da belirtilmiş olmadığı gibi bu anda üst ka
deme yöneticisi yetiş'tiren Ortadoğu Amme idaresinin durumu da belirsizdir. 

Dört yıllık devlet memuru şartı da yetersizdir. Burada deneyim ikinci plana itilmiştir. 

Bu tasarı aynen kanunlaşırsa «ekiple gelip ekiple gitmek» şeklinde ifadesini bulan siyasî bir arzu ger
çekleştirilmiş olacaktır. Bu ise partizanlığı meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Ayrıca bu ta
sarı ile nasıl ve ne kadar müddetle bir eğitim yapılacağı da belli edilmemiştir. Eğer eğitim bir kere yapıla
caksa yıllar ısonra atanabileceği bir görev için yıllar önce verilen eğitimin değeri ne olacaktır. Bu ve buna 
benzer gerekçelerle Ibu tasarının tümüne karşıyız. 

13.12.1984 

İbrahim Ural Metin Üstünel Hüseyin Aydemir 
İstanbul Milletvekili Adana! Milletvekili izmir Milletvekili 

A. A.vkm Toktaş Salim Er el 
îzmiir Milletvekili Konya Milletvekili 
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13.12.1984 

İÇİŞLERİ! KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

(3077 Sayılı Kanunun Tekrar Görüşülmesinde Tümüne Ait Muhalefet Şerhimin Gerekçesi) 
1. İçişleri Komisyon Başkanlığının 5.12.1984 gün ve 10 sayılı yazısına istinaden «Üst kademe yönetici

lerinin yetiştirilmesi (hakkındaki 3077 sayılı Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince ibir defa daha 
görüşülmesi için Sayın Cumhurbaşkanının Tezkeresi, dün (Yani 12 Aralılk 1984 Çarşamba günü) saat 10.00' 
da Komisyonun 387 numaralı odasında, tekrar görüşmek üzere toplanılmrştır. Toplantıda salt çoğunluk 
(12 üye) olmasına rağmen, görüşme tüzüğe uygun olarak (Nizamî) yapılmamış ve toplantı aynı günün saat : 
M.OO ü̂ne '(öğleden sonraya) bırakılmıştır. 

2. 'İçişleri Komisyonu öğleden sonra (Saat : 14.00"te) yine aynı odada toplanmıştır. Toplantıda bu sefer 
12 (onilki) üye değil 14 t(ondört) üye olmasına ve salt çoğunluk da IbuTunrriasına rağmen, Komisyon Başka
nınca, yine görüşmeler başka yöne saptırılmış, bilhassa muhalefet üyelerince Kanun konusu üzerinde <bilihas-
sa esaslar 'bakımından) yapılan açıklamalar, sadece, dinleriilmiştir. 

Bu toplantı da 'tüzük icaplarına uygun yürütülme ve Komisyon üyelerinin konuya ünsiyet sağlanması 
gerekçesiyle ve nizam dışı ibir taktikle esasa girilmeden yarına ı(13 Aralık 1984 Perşembe günü Saat : 
10.00'a) ıbırakilmıştır. 

3. (Bugün (Yani 13 Aralık 1984 Perşembe günü saat : 10.00'da) yapılan toplantıda ise, yine tüzüğe uy
gun görüşme '(Genel görüşme) yapılmadan maddelere geçilmesi hususu sağlanmış ve madde görüşmelerine 
geçilmiş'ür. 

4. Kanunun (tekrar görüşülmesinde) tümüne karşı olduğumun gerekçelerine 'gelince : 
a) önce şu hususu 'belirtmekte fayda umuyorum : 
Bahis konusu kanun tasarısının 7.11.1984 gün ve Esas No : 1/615 ve Karar No : 38 sayı ile tçişleri Ko

misyonunda yapılan (birleşimde tutulan raporda da 'görüleceği üzere, Iben, kanun tasarısına karşı muihalif 
olduğumu belirtmiş ve şerh de koymuştum. 

<b) Tekrar görüşme için yapılan (12 Aralık 1984) 'komisyon toplantılarında (Sabah ve öğleden sonra) 
bilhassa 'bu kanunun Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme esaslarının Anayasaya aykırı olup olmadığının 
(Millet Meclisi İçtüzüğünün 39 uncu maddesine göre) Anayasa Komisyonunca incelenmesini talep etmiş ol
mama rağmen, bu isteğim de yerine getirilmemiştir. 

c) Yine, gerek 12 Aralık 1984 ve gerekse 13 Aralık 1984 günü '(2 noi maddenin görüşülmesi sırasında) 
yaptığım konuşmalarda bilhassa, Anayasanın 128 inci maddesi üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve 
esaslarının kanunla düzenlenmesini amir bulunduğuna göre; üst kademe yöneticilerinin kimler olduğunun 
ve olabileceğinin objektif ve eşdeğer kurallara göre belirtilmesi; kavram ve kapsamının açıklıkla ifade edil
mesi gerekirken bunun bazı dairelerin teklifi ve Bakanlar Kurulunca tespiti yoruma ve ileride iyi kullan
mamaya ve sübjektif tasarruflara imkân sağlayacak şekilde aynen muhafazası, Anayasa hükümlerine ve 
hukukun anakurallarına aykırı olacaktır. 

d) Aynı şekilde Anayasanın 1'2'8 ııci maddesinde 'belirtilen yöneticilerin yetiştirilme usul ve esasları ka
nunla ve özel olarak anahatlarıyla belirlenmesi gerekirken bunun tamamen yönetmeliğe bırakılması da; 
Anyasaya aykırılık teşkil edecektir. 

e) 4 üncü maddenin de, görevin niteliklerine ve bu göreve gelme şansı olup da halen 40 yaşını geçmiş 
bulunanlara imkân verecek şekilde düzenlenmesi gerekirken eski metinde İsrar edilmesine de karşıyım. 

Yukarıda açıkladığım nedenlerle kanunun tümüne muhalif olduğumu ve bunları genel kurulda da etraf
lıca açıklayacağımı, bu hakkımı saklı tuttuğumu belirtirim. 

Saygılarımla. 

Kadri Altay 
Antalya Milletvekili 
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(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİN
CE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜ
ŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN) 

Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında 
Kanun 

Kanun No. 
3077 

Kabul Tarihi : 
14 . 11 . 1984 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, üst kademe 
yöneticilerinin yurt içinde ve yurt dışında yetiştiril
me usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. -•- Bu Kanun, kamu kurum ve ku
ruluşlarında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdür, Başkan, Kurul Başkanı, Genel Müdür Yar
dımcısı, Daire Başkanı, Büyükelçi, Vali, Kaymakam, 
Bölge Müdürü olarak atanabilecek kamu görevlile
riyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulu kararıyla tespit edilecek diğer üst kademe 
yöneticilerini kapsar. 

Adalet Bakanlığı personelinin bu Kanun kapsa
mına alınması Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, 
Silahlı Kuvvetler personelinin bu Kanun kapsamına 
alınması ise Genelkurmay Başkanlığının teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu Kararı ile olur. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdarî Teşkilatı üst 
kademe yöneticilerinin yurt içinde ve yurt dışında ye
tiştirilme usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği, ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı tarafından düzenlenir. 

Eğitim 

MADDE 3. — Eğitimin yapılacağı yerler, eğiti
me katılacakların tespiti, eğitimin süresi, eğitimde 
uygulanacak programlar ile eğitimle ilgili diğer usul 
ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye ve 
Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsünün görüşü alı
narak Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında 
Kanun 

Amaç 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Eğitim 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
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<Anayasanm 89 uncu iMadde&i Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderi

len Kanun) 

Eğitime katılma şartları 

MADDE 4. —• Üst kademe yöneticilik eğitim 
programına katılacaklarda aranacak şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında askerlik sü
resi dahil, yükseköğrenimden sonra en az 4 yıl fiilen 
çalışmış olmak, 

b) Müracaat tarihinde 40 yaşını geçmemiş bu
lunmak, 

c) Üst kademe yöneticisi olabileceğine dair 
olumlu sicil almış olmak ve üçüncü maddede belir
tilen yönetmelikteki diğer şartları taşımak. 

Eğitime katılacakların özlük ve malı hakları 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre eğitim program
larına katılacaklar eğitim süresince 'izinli sayılırlar. 
Aylık, ücret, yan ödeme, elk gösterge, konut tahsisi 
gibi malî ve sosyal hak ve yardımlarını kısıntısız ola
rak kendi kurum ve kuruluşlarından alırlar, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen üst kademe yöne
ticisi olarak çalışanlarla daha önce bu görevlerde ça
lışmış olanlar bu Kanunda öngörülen eğitimi görmüş 
sayılırlar.; 

Yürürlük 

MADDE 6. 
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

Eğitime katılma şartları 

MADDE 4. — Kanunun.4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğitime katılacakların özlük ve malî hakları 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

mum 
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