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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin, yüksek enflasyon ve yarattığı sorunlara; 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Erzurum, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman tilerinde 

yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumları ile, Şırnak'ta meydana gelen olaylara; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. • 

Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, 28 Şubat 1991 tarihinde Şırnak'ta meydana gelen 
olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi. 

Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kayseri Milletvekili Mehmet Ya-
zar'ın atandığına; 

Federal Almanya'ya gidecek olan; 
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Güneş Taner'in, 
Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı M. 

Vehbi Dinçerler'in; 
italya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne 

kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 
tlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve kültür mirası 
olan Savarona Yatının milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu amaçla yeniden tahsi
sinin sağlanması konusunda Meclis araştırması (10/140) ve, 

izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Bakanının görev
den alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda genel görüşme (8/40) 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin, gündemdeki 
yerlerini alacağı ve öngörülmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın (6/1041), 
izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu (6/1046) 
Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin (6/1004), 
Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in (6/1064), 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın (6/1106) ve, 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in (6/1113), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 

SHP Grubuna ait olup, açık bulunan; 
Anayasa Komisyonu üyeliklerine, Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç ve Sinop Milletve

kili Özür Gürbüz, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine, Çorum Milletvekili Cemal Şahin, 
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İçişleri Komisyonu üyeliğine, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, 
Dışişleri Komisyonu üyeliğine, Ankara Milletvekili Tevfik Koçak, 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliğine, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğine, Giresun Milletvekili Mustafa Çakır, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine, tzmir Milletvekili Veli Aksoy, 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu üyeliğine de Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin; 
Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 

Görüşmelerine devam olunan; 
tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu inşa

atından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin (10/97) yapılan oylamasından sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 yılından sonra uy
gulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutlarını 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/99) öngörüşmesi, 
Hükümet yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere er
telendi. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının; 
Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının; 
Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konula

rında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin (8/27, 8/28) birlikte yapılan öngörüşme-
lerinden sonraki oylamasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 Mart 1991 Çarşamba günü toplanmak üzere, birleşime 18.04'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
tstanbul Ordu 

Mustafa Sarıgül Ertuğrul Özdemir 

— 198 — 



T.B.M.M. B : 90 6 . 3 . 1991 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 3 . 1991 Çarşamba 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, SEKA grevi nedeniyle 1989-1990 yıllarında 
gerçekleştirilen kâğıt ithalatına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1945) Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.2.1991) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, "Giresun tlinde Kadınlar tçin Arıcılığı Geliştir
me Projesine ve Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının bu proje ile ilgisine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1946) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1991 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Körfez krizinin ekonomimiz üzerindeki olum
suz etkilerine karşı ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1947) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1991) 

4. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Selçuk İlçesi Çamlık Köyündeki taş 
ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1948) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 43.1991) 

5. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, ülkemiz ile Irak yönetimi arasındaki ekono-
x mik ve siyasal sorunların çözümü amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Dışişleri Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/1949) (Başkanlığa geliş tarihi : 43.1991) 

6. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, tzmir İli Dikili İlçesinde bulunan Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir taşınmazın ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1950) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 53.1991) 

7. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, D.S.I. Genel Müdürlüğünce ihale 
edilen tarım amaçlı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1951) (Başkanlığa geliş tarihi : 53.1991) 

8. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, turistik yatırımlar için 1984-1991 yıl
larında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilen arazi tahsislerine ilişkin Turizm ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1952) (Başkanlığa geliş tarihi : 53.1991) 

9. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Şarkikaraağaç Ovası sulama projesi
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1953) (Başkanlığa geliş tari
hi : 53.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Şırnak tünde meydana gelen olay
ların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasının 98 inci İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 53.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ayteldn Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— — — — • — — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

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

vekillerinin, işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maalesef, toplantı yetersayısı yoktur. 
Saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.25 

1 • ; 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ayteldn KotU 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

—^——— #————— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri toplatı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, fubat ayı fiyat artışları ve hızlanan hayat paha

lılığına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Iştn Çelebi'nin cevabı 
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BAŞKAN — Üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
tik olarak, şubat ayı fiyat artışları ve hızlanan hayat pahalılığı hakkında, Zonguldak Mil

letvekili Sayın Tevfik Ertüzün'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar) 

TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üyeler; her ay olduğu gibi, 
bugün, şubat ayında meydana gelen fiyat artışları hakkındaki düşüncelerimi Yüce Meclise arz 
etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlarım. ' 

Şubat ayında, toptan eşya fiyat indeksi, Devlet istatistik Enstitüsü hesaplamalarına göre 
yüzde 5,3; İstanbul Ticaret Odası hesaplamalarına göre ise yüzde 4,8 artış göstermiştir. Tüke
tici fiyatları indeksi ise, Devlet İstatistik Enstitüsüne göre yüzde 5,4; istanbul Ticaret Odası 
hesaplamalarına göre ise yüzde 4,2 artmıştır. İstanbul Ticaret Odasının, 1985 bazlı, tüketiciler 
geçinme indeksindeki şubat ayı artış hızı ise yüzde 7,2 olmuştur. 

Böylece, Şubat 1990 ile Şubat 1991 arasındaki 12 aylık dönemde, ücretliler geçinme indek
sindeki yıllık artış yüzde 72,5'tir. Geçen yıl, yani 1990 yılı şubat ayında ise, perakende fiyatlar 
yüzde 1,5; toptan eşya fiyatları ise yüzde 2,8 oranında artış göstermişti. Böylece, içinde bulun
duğumuz yılın ilk iki ayındaki topun eşya fiyatları artışı, İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde 
9,5; Devlet istatistik Enstitüsüne göre ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşmiştir. Yine bu ilk iki ay
daki tüketici fiyatlannda görülen artışlar ise, İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde 10, Devlet 
istatistik Enstitüsüne göre de yüzde 10,6'dır. Son oniki aylık ortalama artışlar ise, tüketici fi
yatlannda, Devlet İstatistik Ensitüsüne göre yüzde 63,5; İstanbul Ticaret Odasına göre ise yüzde 
63,6'dır. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim bu rakamlar göstermektedir ki, enflasyonun hızı giderek 
yükselmektedir. Bu durumda, 1991 yılının yıllık enflasyon hedefi olan yüzde 45'i yakalamak 
oldukça zorlaşmaktadır. Ayrıca, iki ayda yüzde 10'un üzerinde meydana gelen fiyat artışları, 
bu iki ay içinde görülen, piyasalarda yaşanan büyük durgunluğa, aylarca devam eden indirimli 
satışlara ve hızla yayılan işsizliğe rağmen gerçekleşmiştir. Bu durumun ekonomik ifadesi stag-
flasyondur; yani, durgunluk ve işsizlik içinde, dayanılmaz bir enflasyonun beraberce yaşanma
sı halidir. 

Geçen ayki fiyat artışları, büyük ölçüde, belediyelerin yaptığı, su fiyatlarında meydana 
gelen yüzde 128 civarındaki artışa bağlanmıştır. Nitekim, geçen ay bu kürsüden yaptığımız ko
nuşmaya, Sayın Bakan, bize cevaben, "biliyor musunuz, belediyeler su fiyatlarını bu ay ne ka
dar artırdılar? Yüzde 128. işte bu, enerji fiyatlarını yüzde 23 artırdı ve böylece yüzde 5'lik ar-' 
tıslar gerçekleşti" demişlerdir. Ayrıca, Sayın Bakan, cevaben yaptıkları konuşmada, aynen, bu
raya çıkıp konuşan arkadaşların da bunu incelemelerini rica ediyorum. Bu söylediğim sözlerin 
doğru olup olmadığını lütfen kontrol etmenizi rica ediyorum" demişlerdir. Biz de, Sayın Ba
kanın bu ricasını yerine getirerek, su fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini belirlemeye çalıştık. 

Değerli Başkan, sayın üyeler; bakınız, su fiyatları, enflasyonu ocak ayında ne kadar etkilemiştir... 
istanbul Ticaret Odasının tüketici fiyatları indeksi içinde suyun ağırlığı, eski indekste binde 4, 
yeni indekste yüzde l'dir. Elektriğin ağırlığı da, eski indekste binde 8, yeni indekste yüzde 2,2'dir. 
Demek ki, su fiyatlarına yüzde 128 oranında yapılan zam, genel indeksi yüzde 1,28 oranında etkile
miştir. Yüzde 128'lik artışın etkisi, yüzde 1, 28'dir. \a bunun yüzde 5'lik fiyat artışları içindeki payı?.. 
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Oraya baktığınız zaman, bulduğunuz oran, sizleri dehşete vardıracak derecede küçüktür. Suda 
meydana gelen bu yüzde 128'lik artışın ocak ayında meydana gelen yüzde 5'lik fiyat artışı için
deki payı onbinde 6'dır, elektriğin payı da onbinde 4'tür. tkisini topladığınız zaman onbinde 
10 yapar, yani binde l'dir. Dolayısıyla, burada, sayın bakanlar tarafından yapılan açıklamala
rın, savunmaların gerçekçi olması gerekir ki, buradaki savunmalar inandırıcı olabilsin.. 

Değerli milletvekilleri, yine, Sayın Bakan, geçen ay yaptıkları konuşmada, bakınız, şu ifa
deyi kullanıyorlar; diyorlar ki: "Maliyet artışlarına göre, fiyat ayarlamalarının yapılmaması 
gerçekçi değildir." Evet, ona katılıyoruz. Maliyet artışları, mutlaka, fiyatlara şu veya bu biçim
de yansıtılacaktır. Biz, böyle yapılmasın,demiyoruz. Ancak, maliyet artışlarının sebebi nedir, 
hangi nedenler maliyet artışlarına yol açıyor? Bizim aradığımız odur. Maliyet artışları kendi 
kendine olan bir hadise değildir. Üstelik, son yıllarda Türkiye, bir de ithal edilen enflas
yon olayını yaşamadığına göre, demek ki, maliyet enflasyonunun sebeplerine inmek ge
rekir. 

Değerli üyeler, eğer Türkiye'de bir maliyet artışı yaşanıyorsa, bunun nedeni, Anavatan İk
tidarlarının yedi yılı aşkın süredir uyguladığı politikalardır. Kaynak kullanımında yapılan bü
yük tercih hataları, altyapı politikalarındaki yanlışlıklar; iktisad politikalarının belirlenmesin
de, kullanımında, kombinezonunda yapılan hatalar, yapılan zikzaklar; bu çerçevede, maliye, 
para, kredi, kur, faiz, dış ticaret, ithalat, borçlanma, özelleştirme politikalarında yapılan hata
lar ve yapısal darboğazları kendi haline bırakma alışkanlığı, işte, bugün yaşanan maliyet enf
lasyonunun nedenidir. 

Hükümet, sürekli olarak şu görüş içinde olmuştur: Ekonomi politikasında, devlet yöneti
minde hata yapılabilir, önemli olan, hatayı görmek ve hatadan dönmektir... İşte bu rahatlık 
sonucu, Hükümet, ekonomiyi, bugünkü içinden çıkılmaz noktaya vardırmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; işin doğrusu şudur: 1984'ten beri uygulanan politikalar, Türk 
ekonomisini, ancak ve ancak, yüksek enflasyonla yaşayabilir hale sokmuştur. Bu ekonomi enf
lasyonsuz yaşayamıyor. Enflasyon, artık, bu ekonominin hayat suyu, can suyu haline gelmiş
tir. Enflasyonun üzerine biraz yüklendiğiniz takdirde, bütün ekonomik dengeler allak bullak 
olmaya hemen hazırdır ve bugün, ekonomi, ancak gelecekteki imkânları kullanarak ayakta tu
tulmaya çalışılmaktadır. Bugünkü siyasî iktidarın enflasyonu yenemeyeceği anlaşılmıştır. As
lında, kamuoyunda bu yönde bir beklenti de kalmamıştır. Kamuoyundaki beklenti, en kısa 
sürede ülkede genel seçimlerin yapılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ekonomi, gerçekten bir çıkmazın içindedir, tç ve dış borç
lanmanın sınırına gelinmiştir. 10 milyar dolar rezervden bahsedildiği bir dönemde, 1 milyar 
dolar bulmak için, şimdi, Amerika'ya büyük bir sefer hazırlığı vardır. Merkez Bankasının Ha
zineye açtığı avanslar 3 trilyon Türk Lirasını aşmıştır. 1990'da dış ticaret açığı, cumhuriyet ta
rihinin rekor düzeyine yükselerek, 9,5 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Kamu finansman açı
ğı, tahammül ötesi sınırlarına varmıştır. Döviz rezervleri olarak adlandırılan; ancak, gerçekte 
kısa vadeli sermaye ve mevduattan oluşan dövizler hızla erimektedir. Dövizde kaçış başlamış
tır. Döviz fiyatlarındaki artışı önlemek için, Merkez Bankası piyasaya ciddî müdahalelerde bu
lunmak zorunda kalmıştır. Dövizi tutmak için, Türk Lirası piyasadan çekilmiş; bankalara, ye
ni disponibilite yükümlülükleri getirilmiştir. Bu yapılmak istenenlerin hepsi, sunî, palyatif ted
birlerdir. 
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Değerli üyeler, bu tedbirler, kısa bir süre sonra ters tepecektir; lirayı yok hale getirenler, 
bir süre sonra, malların, üretimin yok olduğunu göreceklerdir. O zaman, acaba, üretimi Mer
kez Bankası mı sağlayacaktır? Merkez Bankası, dövizi tutmaya çalışırken, faizlerin yükselme
sine yol açmıştır. Bankalararası bir gecelik faiz oranı, son bir hafta içinde, tam 2 katına çıka
rak, yüzde 113'e yükselmiştir. 

Değerli üyeler, işte, Türkiye'de sermayenin gerçek fiyatı budur. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Faiz yarışı serbest bırakılmıştır. Bugün, bankaların açtığı kredilerde, asgarî kredi maliyeti 

yüzde 110'dur. 
Bu politikalar, tasarrufu, yatırımı, üretimi ve istihdamı, şüphesiz ki olumsuz yönde etki

lemeye devam edecektir, tşte, bizim aradığımız budur. Bizim aradığımız, parasal politikaların 
yol açtığı olumsuz reel sonuçlardır. 

Değerli üyeler, sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum: Bu politikaların sonucu bugünden 
bellidir. Bir mucize olmadığı takdirde, 1991, hem durgunluk ve hem de hiperenflasyon yılı ola
caktır. Hükümeti, bir an önce, zaman kaybetmeden, günlük politikaları ve dışarıdan gelecek 
yardımlara bel bağlamayı bir kenara bırakıp, ekonomiyi kendi ayakları üzerinde tutacak ve hal
kımızı ekonomik sıkıntılardan kurtaracak politikaları ve tedbirleri almaya davet ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Sayın Bakan cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Çelebi. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bura

da, her ayın 4*ünde veya S'inde, fiyat artışlarına ilişkin gündem dışı konuşma yapacağını belir
ten Ertüzün arkadışımızın konuyu Yüce Meclise getirmesinin ve bu meselenin burada tartışıl
masının büyük yarar sağlayacağı kanaatindeyim. Bu anlamda, bu meselenin burada tartışıl
ması ve görüş alışverişinde bulunulmasında da, Türk ekonomisinin gelişmesi ve Türkiye için 
büyük yarar gördüğümü söylemek istiyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce belirtildiği gibi, şubat ayındaki toptan eşya fiyat artışla
rı 5.3 olmuştur, özel kesimdeki bu artış, geçen sene imalat sanayiinde 2 iken, bu sene 2.7 ol
muştur, kamuda ise geçen sene 1.9 iken, bu sene 4.4 olmuştur. En önemlisi ise, tarımdaki fiyat 
artışlarıdır -burada sizi rakamlara boğmak istemiyorum- ve tarımdaki fiyat artışları geçen sene 
12.2, bu sene ise 13.7 olmuştur. Sebze ve meyve artışlarındaki fiyatların yükselmesi, şubat ayında 
mevsimsel olarak görülen bir durum arz etmektedir. Biraz evvel belirttiğim gibi, 1990 yılının 
şubat ayında toptan eşya fiyatlarındaki artış 4.6 olmuş, bu sene.ise 5.3 olmuştur. İmalat sana
yiinde ise, şubat ayında fiyat artışı 3.4 olmuştur. 4.8 artış kamuda, 2.7 artış ise özel kesimde 
görülmektedir. Kamudaki fiyat artışlarının yüzde 18'lik; gıda, içki, tütün ve kâğıttan gelen kısmı, 
önemli fiyat artışlarını bize göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şubat ayındaki 5.3'Iük fiyat artışı, mevsimsel hareketlerin ötesinde, 
15 Ocaktan 1991'den sonraki sıcak savaş ortamının, Körfez krizinin etkilerinin ve petrol krizi
nin -ki, aralık veya ocak başına kadar yüzde 100 fiyat artışlarının dünyada petrolde görüldüğü 
bir dönemin- belli bir mevsimsel gecikme ile etkilerini de daha yoğun olarak hissettiğimiz bir 
dönemi bize göstermektedir. 
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Bu anlamda, şunu çok açıklıkla belirtmek istiyorum: 15 Ocaktan sonra fiyat artışlarında 
etkin olan, paraya olan aşırı talebin yükselmesi ve yaklaşık 4.5 trilyon civarında bir paranın 
piyasaya arz edilmesi, 500 milyon mark civannda ve 100 milyon dolarlık bir paranın piyasaya 
sunulması karşılığında, piyasadan geri çekilebilen miktar ancak, 4.5 trilyon sunulurken, 2 tril
yon düzeyinde kalabilmiştir. Piyasada, kontrol edilemeyen 2 - 2.5 trilyonluk paranın yarattığı 
aşırı talebin, dövize ve hisse senetlerine ve çeşitli alanlara yöneldiği görülmektedir. Bu, hem 
fiyatları etkilemiş hem de dövize olan talebin artmasına, Türk Lirasının değer kaybetmesine 
ve döviz kurunun aşırı değerlenmesine neden olmuştur. Ancak, son bir ay içerisinde emisyon 
artışlarım ve diğer parasal göstergeleri dengelediğimizi görebilirsiniz ve geçen hafta döviz kuru 
3 600 liraya çıkmışken, dün 3 395 lira düzeyine çekilebilmiştir. 

Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum: Burada önemli olan nokta, biz, Türk ekonomisinin 
1991 yılı programını yaparken, 1991 yılının kolay bir yıl olmadığını ve 1990 yılındaki canlılığın 
Körfez krizi döneminde yeterince sürdürülemeyeceğini belirtmiştik ve bu dönemde, biz, birta
kım sorunlarla karşılaşabileceğimizi ve Türk ekonomisinde uyguladığımız ekonomik sistemin 
bu gerginliğe ve bu etkilere karşı sistemin kendi içinde dengelerini oluşturacağını belirtmiştik. 
Nitekim, Körfez krizinin yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen, Türk ekonomisinde birta
kım sorunlar elbette ortaya çıkmıştır; ama, bu sorunları giderici tedbirler, ekonominin genel 
dengelerini bozmamıştır. 

Burada şunu açıklakla belirtmek isterim: Şubat ayında enerji sektörünün fiyatlarında yüzde 
21.8 ve önemli olarak, yüzde 13 düzeyinde tarımsal ürünlerde bir fiyat artışı görülmektedir. 
Burada, maliyet artışına neden olan önemli hadise, Türkiye'de, faizlerde ve kurdaki yükselme, 
iktisat teorisinin de temel mantığında yer alan ve bunun kendi piyasa mekanizmaları içinde 
dengesini yeni baştan oluşturacağı bir yapıyı arz etmektedir. Bu yüzden, faizlerde veya kurdaki 
gelişmelerden, ekonominin bir stagflasyon içinde olacağını söylemek, belli bir kısa dönem için 
düşündürücüdür; ama, bu konuda, arkadaşımızın uyarısından yararlanmaya çalışacağımızı be
lirtmek istiyorum. 

Ancak, şunu açıklıkla belirteyim: 1984'ten beri uygulanan ekonomik politikaların, bugünkü 
enflasyon oranları üzerindeki olumsuz etkilerine katılmıyorum. Bu kamu kesimi finansman 
açığı dediğimiz hadisenin, Türkiye'nin yapısal problemlerinden kaynaklandığını ve sadece son 
yedi yılın meselesi olmadığını, bütçe açığı ve KİT'lerin finansman açıklarının ve KİT'lerin açık 
sorunlarının yapısal bir problemi olduğunu ve Türkiye'nin onbeş yirmi yıllık meselesi olarak 
tartışıldığını, altını çizerek vurgulamak istiyorum. 

Bütçe açıklarının ve kamu kesiminin KİT bölümünden gelen açıklarının yapısal proble
mini çözebilmenin arayışlarını ve uygulamalarını, artık, 1990'Iı yıllarda yapılması gereken önemli 
bir uygulama olarak ve devletin küçültülmesinin önemli bir program olarak ele alınacağı ka
naatindeyim. 

özellikle, Merkez Bankası ve Hazine ilişkisine gelince: Türkiye'nin 22 - 23 milyar dolar 
düzeyinde bir ithalatı finanse eden yapısında, döviz rezervleri, özellikle ocak başından beri 
bir azalma trendine girmiş ve Merkez Bankası döviz rezervleri ve ülkenin toplam döviz rezerv
leri 10 milyar doların altına düşmüştür. Bu yıl, dövizdeki kur artışları, enflasyon ve fiyat artış
larına paralel ve kur makasının kapanacağı bir dönemi gösterecektir ve 1991 yılında daha çok 
dış pazar ağırlıklı bir büyümenin ve büyüme çizgisinin oluşturulacağını burada belirtmek isti
yorum. Yani, 1991 yılında, dövizden kaçış ve Türk lirasına olan talebin yükseldiği ve Türk 
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Lirasının değer kazandığı bir dönemi yaşamayacağız; Türk Lirasının, döviz kurunun ve faizle
rin daha dengeli bir politikasının ve dış pazar ağırlıklı bir büyümenin oluştuğu bir dönemi ya
şayacağımızı belirtmek istiyorum. 

Ekonomide, Türk Lirasının yok hale getirilmesi ve üretimin yok hale gelmesi söz konusu 
değildir. Ocak ayında elektrik tüketiminde yüzde 20'lik bir azalma olmuştur; ama, bunun, 200 
bine yakın işçi arkadaşımızın demokratik haklarını kullandığı bir dönemin sonuçları olarak 
değerlendirilebileceğini belirtmek isterim. 

Piyasalarda, Türk Lirası sıkıntısı çekilmektedir; bilakis, piyasaya sunulan 4 trilyon para
nın 2 trilyonu geriye alınabilmiş, 2 trilyonu piyasada kalmıştır. Piyasalarda bir Türk Lirası sı
kıntısı yok; dövize olan talebin artışı söz konusudur. • 

Faizlerin yükselmesine gelince: özellikle kurum ve enflasyon farkının oluştuğu dönem
lerde, kısa vadeli sermaye hareketlerinin yoğun biçimde piyasalara girmesi, belli bir dönem sonra 
faiz oranlarını yukarıya çeker. Bu, iktisat teorisinin temel kuralıdır ve o faiz oranlarının yuka
rıya çekilmesi, kuru da beraberinde yukarıya çeker ve belli bir noktada dengeler oluşur ve o 
durumda, gelen bu kısa vadeli sermaye hareketi tersine döner ve çıkış yapar. Bu, kısa vadeli 
sıcak para diye söylenen hareket, 200 - 300 milyon dolar düzeyindedir, daha fazla değildir. Bu
nun da serbestçe geriye çıkması gayet doğaldır. Yani, sistem, piyasalardaki sinyallere göre ça
lışmaktadır ve faizler yeniden dengelenir. Över night (bir gecelik) faizlerin belli oranlarda yük
selmesi, bizim endişemize neden olacak bir durum değildir. 

Türkiye, yüzde 12'lik canlı bir büyüme temposunu yaşadıktan sonra, Türk ekonomisin
deki büyüme hızım yüzde 6'lar, 7'ler çizgisine çekecek bir ekonomi politikası izleyeceğimizi 
ve buradan, enflasyonu 1990 yılı enflasyonunun altına çekmeye çalışacağımızı Yüce Meclise 
her seferinde sunmuş ve arz etmiştim. Bu anlamda, 1991 yılının bir stagflasyon dönemi olma
yacağını, hazırladığımız program ve bütçe doğrultusunda ve bütçe disiplinini muhafaza ederek 
yürüteceğimiz bir yıl olacağını belirtir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Turkçakal'ın, Türkiye'deki işten çıkarma olayları, büyüyen işsiz 
sayısı ve bu konularda Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci sözü, işten çıkarmalar ve işçi sorunları hakkında, Koca
eli Milletvekili Ömer Türkçakal'a veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Türkçakal. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde bü
yük boyutlara ulaşan işten çıkarmalarla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
larken, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Ülke gündemini sürekli işgal eden işten çıkarma olayları, son aylarda büyük boyutlara 
ulaşmış, yılbaşından bu yana, yaklaşık 200 bin çalışanımızın iş akti feshedilmiştir; yıl sonuna 
kadar, bu rakamın 400 bine ulaşacağı, işveren temsilcilerince ifade edilmekte, buna karşı Hü
kümet ve ilgili bakanlıkça hiçbir girişimde bulunulmadığı gözlenmektedir. 

Gelir dağılımının çalışanlar aleyhine giderek bozulduğu, emek gelirlerinin ulusal gelirde
ki payının yüzde 13'lere kadar gerilediği günümüzde, 200 bin emekçimizin işsiz kalması, bir 
200 bin emekçimizin de önümüzdeki aylarda işsiz kalmasının çok muhtemel olduğu bir durum 
karşısında, iktidarın vurdumduymaz tavrını anlamak mümkün değildir. 
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tşçi, bankada parası olan ya da üretim aracı sahibi bulunan bir kişi değil, yaşamını, eme
ğinin karşılığı olarak aldığı ücretle sürdürebilen kişidir. 400 bin emekçimizin işsiz kalması, 2,5 - 3 
milyon kişinin açlığa mahkûm edilmesi demektir. Ülkemizin ivedi çözüm bekleyen sorunların
dan ilki budur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Anayasamızın çalışma hayatını düzenleyen 48 inci maddesi, 
"herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir" demekte, "çalışma hakkı 
ve ödevi" başlıklı 49 uncu maddede de, "çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışan
ları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yarat
mak için gerekli tedbirleri alır" demektedir. 

Evrensel bildirgelerde de, çalışma hakkının temel haklardan olduğu gerçeği hepimizce bi
linmektedir. Anayasamızın devlete yüklediği bu yükümlülük maalesef yerine getirilmemekte 
ve büyük bir vurdumduymazlık örneği verilmektedir. Hükümetin, konuya yönelik tedbirleri 
almaması Anayasa suçudur. Bunu, burada hatırlatmak isteriz. 

Yine, Anayasamızda, cumhuriyetin nitelikleri sayılırken, "Türkiye Cumhuriyetinin sos
yal bir hukuk devleti olduğu" ifade edilmektedir. Sosyal devlet ise, vatandaşlar arasında ayı
rım gözetmeksizin ekonomik ve sosyal dengelerin kurulması gerçeğini yansıtır. Hiçbir maze
ret, siyasal iktidarlara, sosyal devlet ilkesinden sapma, çalışanların haklarını korumama hak
kını vermez. 

Hükümet, Körfez krizi ve Körfez savaşı mazeretine sığınarak, sosyal bir yıkım sonucunu 
doğuracak, 2,5 - 3 milyon insanımızı açlığa mahkûm edecek bir gelişme karşısında susamaz, 
susmamahdır. Ülkemiz, Körfez savaşına girmemiştir; bundan mutluluk duymaktayız. Fiilen 
savaşa girdiğimiz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında bile, ülkemiz ve özellikle de çalışan in
sanlarımız böylesi bir sıkıntıya düşmemişlerdir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — O zaman, işçiden yana bir iktidar vardı. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — tşçi çıkarmalarını Körfez krizine bağlamak, esasen 

doğru da değildir; çünkü, işçi çıkarmaları, Türkiye için yeni bir olay değildir. 
Kendi seçim bölgem olan Kocaeli'den misal vermek gerekirse, 1990 yılı içerisinde 3 613 

işçi çıkarılmışken, 1991 yılının ilk iki ayında çıkarılan işçi sayısı bu rakamın çok daha üzerin
dedir. Sadece MAĞA Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden 11 şubat günü çıkarılan işçi 
sayısı 550'dir. Bu işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmiş değildir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 9 Ocak 1991 günkü gazetelerde bir açıklaması var. 
Sayın Bakan, bu açıklamasında, "işçi çıkarmalarının Körfez krizi ve yüksek bağıtlanan toplu 
iş sözleşmelerinden kaynaklandığını" ifade ederek, "işverenlerin, 'zorunlu olarak işçi 
çıkardıklarını' kendisine söylediklerini" beyanla, "işten çıkarmalar fazla boyuta ulaşırsa, ge
reken tedbirleri alacağım" sözünü vermektedir. Sayın Bakanın bu açıklamayı yaptığı tarihler
de işten çıkarılan işçi sayısı 40 bin civarındaydı, bugün bu rakam 200 binlere ulaşmıştır. Acaba, 
bu rakam, Sayın Bakanın gerekli tedbirleri almak için öngördüğü rakamın altında bir rakam 
mıdır? Sayın Bakan ya da Hükümet, bunu da buradan açıklamalıdırlar. Artık, istanbul il kong
resi de ertelenmiştir; hükümetin ve ilgili bakanın bu konuya ayıracak zamanı da vardır sanırız. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı dahi, işçi çıkarmalarına karşı işçi-
işveren-hükümet düzeyinde uzlaşma ve çare arama önerisinde bulunurken, Sayın Bakanın sus
ması, hiçbir somut öneri getirmemesi, kamuoyunun dikkatlerinden kaçmamaktadır. 
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Körfez krizi nedeniyle sağlanan 3 milyar dolarlık kredinin ya da yardımın nerelerde kulla
nıldığım sormak da, herhalde hakkımızdır. Bu kredilerden, işçiye, köylüye, esnafa, memura, 
emekli dul ve yetimlere ayrılan pay var mıdır? Varsa, ne kadardır? Bu krediler, kimlerin cebi
ne, nasıl girmiştir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sprunun çözümü, kuşkusuz, vardır. Konuyla ilgili ola
rak, 1475 ve 2822 sayılı asalarda değişiklik yapılmak üzere, arkadaşlarımız tarafından hazır
lanan üç yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Bu tekliflerin ivedi biçimde komisyon
larda ve Genel Kurulda görüşülüp yasalaşması, sorunu çözmeye yetecektir, özellikle 147S sayı
lı Yasanın 13 ve 17 nci maddelerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Esasen, tş Yasasının 13 üncü 
maddesinin Anayasaya aykırılığı tartışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çağdaş iş hukuku, feshühbar hakkından yararlanmada ta
rafları eşit sayan geleneksel anlayışı artık terk etmiştir; taraflar arasında var olduğu kabul edi
len eşitlik anlayışı, artık, yerini, işçinin korunması düşüncesine bırakmıştır. Bu nedenle, çağ
daş hukuk sistemlerinde, feshühbar hakkı, yasayla sınırlandırılmıştır. Yasada, haklı kabul edi
len feshiihbarla işten çıkarmalar, tahdidî olarak açıkça sayılmış ve bu nedenlere uygun bulun
mayan fesihler yasa dışı sayılarak, geçersiz kabul edilmiştir. Bugün, Almanya, İtalya, Hollan
da, Fransa ve Belçika hukuk sistemlerinde feshühbar hakkının doğumu, bazı yasal nedenlerin 
varlığına bağlanmıştır. Bu sistemlerde, işverenin, hukuka aykırı olarak sözleşmeyi feshettiği
nin anlaşılması halinde, işçiye, boşta geçen süre içindeki ücreti ödenmekte, işçi, isterse işine 
iade edilmektedir. Arkadaşlarımız tarafından hazırlanan yasa teklifinde de buna benzer dü
zenlemeler getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Hükümetin ve ilgili bakanlığın, sosyal patlamalara neden 
olabilecek bu soruna ivedi çözüm getirmesini diliyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
3. —Ankara Milletvekili Kâmil AUsoğullart'mn, insan haklarına aykırı davranışlara ilişkin gün

dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, insan haklarına aykırı davranışlar konusunda, Ankara Milletve
kili Sayın Kâmil Ateşoğulları'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ateşoğulları. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aylar önce, 
bir konuyla huzurunuza gelmiştim, yine benzer bir konuda huzurunuza gelmenin üzüntüsü 
içindeyim; ama, benden çok üzülmesi gerekenlerin üzülmediği ve aynı duyarlılığı göstermediği 
bir ülkede, eğer ben görevimi yapamıyorsam, asıl o zaman üzülürüm; ama, üzülmesi gereken 
insanlar, yetkililer üzülmüyorsalar, duyarlılık göstermiyorsalar, bu da onların sorunudur. 

Konumuz, insan hakları. Üç başlık altında bilgiler sunacağım; Emniyet ve karakollarda 
son bir aydaki ölümler, gözaltıların artık dayanılmaz boyutlara ulaşması ve doğu ve güneydo
ğuda yaşanan son olaylar. 

Daha önce, Bitlis'in Hizan İlçesindeki bir öldürmeyle ilgili olarak burada yaptığım ko
nuşmada, "insan hakları bir düş değil; önemli olan, insan hakları ve temel özgürlüklerin 
tespitini yapmak; uluslararası belgeleri imzalamak değil, uygulamada insan haklarına sahip 
çıkmaktır" demiştim. 
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Türkiye Cumhuriyeti olarak, işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve yine, İş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesini imzaladık. Sonuncu sözleşmeyle ilgili olarak, o günkü 
Dışişleri Bakanı Sayın Yılmaz, bu salonda, huzurunuzda, "bu sözleşmeyi imzalamak şerefi 
bize, XVIII. Dönem milletvekillerine ait olsun" demişti; doğruydu da. O günün iktidarıyla 
ve muhalefetiyle o sözleşme bu Genel Kuruldan oybirliğiyle geçmişti ve bu sözleşmeye göre, 
gayri insanî muamele, kötü muamele, onur kırıcı ve küçültücü tüm davranışlar insanlık suçu 
sayılıyordu. O sözleşmeye oy verecek, o şerefi taşıyan milletvekilleri olarak, sözleşmenin yük
lediği sorumluluğu da duymamız ve o duyarlılığı göstermemiz gerekir kanısındayım. 

Son bir ayda emniyet ve karakollarda 8 kişinin öldürülmesi, gerçekten ciddî bir olay, üze
rinde ciddiyetle durulması gereken bir olay. tdris Can istanbul'da, levfik Timur Cizre'de, Bir-
tan Altunbaş Ankara'da, Haydar Arman kapalı cezaevinde, thsan Başboğa Ankara Anafarta-
lar Karakolunda, Ali Rıza Ağdoğan istanbul Beyoğlu Emniyetinde, ibrahim Ateş Mersin'de, 
son olarak da tmran Aydan Ankara'da emniyette ve karakollarda ölmüşlerdir. 

işkence sıradan bir olay durumuna getirilerek, toplum, işkenceye alıştırılmak isteniyor. 
Yetkililerce, her ne kadar, 1991 yılının demokratikleşme yılı olacağı, düşünce suçlarının kaldı
rılacağı, genel af çıkarılacağı söyleniyorsa da, emniyetlerde, karakollarda öldürmeler sürdük
çe, inandırıcı olamıyorlar ve artık onlara kimse inanmıyor; çünkü,; her şey sözde kalmaktadır. 
Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni kurulan insan Haklarını inceleme Komisyonu 
niçin kuruldu, ne iş yapar, neleri inceler? Bunu, gerçekten çok merak ediyorum. 

İşkencenin, bir sorgulama yöntemi olduğu, işkenceyle ölüm olaylarının sürüp gittiği, ar
tık herkesçe biliniyor; çünkü, mızrak çuvala sığmıyor artık, işkence ve baskı, toplumu sindir
mede, hak arama çabasında alıkoymada, korku toplumu yaratmada kullanılan bir yöntem olarak 
sürüp gitmektedir. Ülkemizde, artık, insan hakları değil, yaşama hakkının söz konusu olduğu 
günleri yaşamaktayız, işkencenin önlenmesi, öncelikle devletin başta gelen görevidir. Eğer devlet 
bunu yapmıyorsa, işkenceye karşı mücadele etmek "demokratım" diyen her insanın demokra
si görevi olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ikinci konu, gözaltılar: 
önce şunu belirtmek istiyorum: Bireysel teröre ve öldürmelere insan olarak karşıyım. Bu 

bağlamda, Hulusi Sayın'ın öldürülmesini de huzurunuzda nefretle kınıyorum; ancak, aynı nef
retle kınadığım bir olay ise, Hulusi Sayın'ın katili olarak, emniyetçe daha gözaltına alınmadan 
önce Erol özpolat kamuoyuna lanse edildi. 

11 Şubat 1991'de adı lanse edilen bu kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, avukat
ları tarafından Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına götürüldü, oradan Ankara Emniyetine 
götürüldü. Bilindiği gibi, gerek DGM Yasası, gerek Anayasa, gerekse Ceza ve Yargılama Usul 
Yasasının çeşitli maddelerinde gözaltı süresi 15 gündür. DGM'ce, önce 10 gün süre verildi, bu 
süreye 5 gün daha eklenerek 15 güne çıkarılmasına rağmen, bu kişi 24 günden beri Ankara 
Emniyetindedir ve yargıç karşısına çıkarılmıyor; muhakkak bir suç kabul ettirilerek çıkarılmak 
isteniyor, çünkü, böyle lanse etmişlerdi. Ankara'da olağanüstü hal ilan edilmediğine göre (ki, 
ancak o zaman 15 günün üzerine çıkabiliyor gözaltı süresi) neden bu kişi 24 günden beri An
kara Emniyetinde ve zorla bir suç kabul ettirilmek isteniyor? 

Yasalar, uygulanmak için mi, yoksa paspas gibi çiğnenmek için mi konur; bunu merak 
ediyorum. 24 kişinin 148 günlük sağlık kurulu raporu aldığını düşünürsek, gerçekten, bu iddi
aların boş iddialar olmadığını da göreceğiz. Şu anda Ankara Kapalı Cezaevinde bulunan, 
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son günlerde alınıp, tutuklanan kişilerin çoğunun sağlık kurulu raporu vardır ve çoğu revirde
dir. Bunu da bilgilerinize sunmak isterim. Eğer merak eden varsa, sorar ve öğrenir. 

Üçüncü konu : tnsan hakları değil, yaşama hakkının söz konusu olduğu olaylar dizisidir; 
Şırnak ve İdil olayları. 

insanların, tek geçim kaynağı olan kömür toplamada tek üretim aracı olarak kullandıkla
rı katırları vurulmaktadır artık. Kasım ayında gittim, gördüm orayı. Bir kömür ocağı sahibini 
memnun etmek için, devletin asfalt yolunu değiştirip, başka yerden geçiren o devlet anlayışı, 
en başta bu insanlara sahip çıkmalıydı. Bunu göremeyişimin üzüntüsünü burada belirtmek is
terim. Onları ve onların içinizdeki ortaklarını da gerçekten teşhir ederseniz, iktidar olarak olumlu 
puan alırsınız diyorum. 

VELt AKSOY (tzmir) — Hangi ANAPlı milletvekili? Kimse, onu da açıkla? 

KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Mehmet Emin Acar'ın ortakları kimse, onlar 
kendilerini bilirler. 

O yolu gördüm. Çünkü,dört günlük gezimde, orada, insan hakları değil, artık, yaşam hak
lanın söz konusu olduğunu gözlerimle gördüm. Eğer inanmayan varsa, Uludere'ye, Eruh'a ve 
Şırnak'a giderler ve görürler. 

Böylece, baskı, işkence, ölüm olayları yaratılarak, yaşama hakları ellerinden alınmakta 
ve insanlar tek geçim kaynaklarından edilerek, Botan'ın insansızlaştırılması programı çerçeve
sinde, zorla göçe zorlanmaktadırlar. Olayın özü bu. 

Sonuç olarak şunu diyorum: Güzellikleri ve değerleri yaratan insanoğlu; ama, yıkan yine 
insanoğludur. Oysa, çağımızın insanı bu olmamalıdır. 

Şu hepimizce iyi bilinmektedir: tnsan hakları, tüm insanlık için geçerli, insanlar için ge
rekli temel bir haktır ve hepimiz için gereklidir, geçerlidir, tnsan haklarına saldıranların bile, 
günü geldiğinde, bu haklara ve onun güvencesine ihtiyaç duyduklarını tarih göstermiştir, gös
termektedir. 

AGtK'i, Paris Şartını imzaladık ve Meclis Başkanlığınca da hepimize dağıtıldı. Hoşgörü
nüze sığınarak üçüncü sayfasından bir bölüm okuyacağım: 

"tnsan hakları ve temel özgürlüklere, her insan, doğduğu anda sahip olur. Bunlardan fe
ragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Yönetimin ilk sorumluluğu, bunları, gelebile
cek zararlardan korumak ve geliştirmektir. Bunlara saygı, aşırı güçlü bir devlete karşı aslî bir 
teminattır. Bunlara riayet olunması ve eksiksiz işlerlik kazandırılması, özgürlük, adalet ve ba- -
rışın temelidir. 

Hükümeti ve özellikle de İçişleri Bakanını göreve çağırıyorum. Şiddetin her türlüsü
nün toplum yaşamından çıkarılmasını diliyor, tümünüze; özellikle insan haklarına saygılı 
tüm insanlara saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve bağımsızlar sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadasınm, Ştrnak İlinde meydana gelen olayların 
nedenlerini ve sorumlularmt tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/141) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, bir Meclis araştırması önergesi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet içinde yönetimi elinde tutan kontrgerilla doğudan - batıya her tarafa büyük bir te

rör estirmektedir. Cezaevlerinde yıllardır değişmeden devam eden zor koşullar, son zamanlar
da daha da artan toplu gözaltılar, işkence ve işkenceli ölümler kontrgerillanın eserleridir. Bu 
konudaki politikaların mimarı kontrgerilladır. Devlet içinde gizli bir devlet olan bu illegal ör
gütün uygulamaları, doğu ve güneydoğuda çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu bölgede 
provakasyonlarla halk kışkırtılarak kitlesel katliamların gerekçeleri yaratılmak istenmektedir. 
Şırnak tünde yaşanan son olaylar bunun açık bir örneğidir. 

Türkiye Kömür İşletmelerince devre dışı bırakılan 1 No.lu kömür ocağındaki kömür ar
tıklarını toplayıp ekmek parasını çıkarmaya çalışan yoksul Şırnak köylülerinin katırları asker
lerin silahlı saldırısına uğramıştır. Bu saldırıda yüzlerce katır kurşunlanarak öldürülünce bu 
katırlardan başka hiçbir gelir kaynakları olmayan Şırnaklılar Valiye şikâyetleri iletmek iste
mişlerdir. Kent girişine gelen köylüler Valiyle görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet oluşturmaya 
çalışırlarken askerler havaya ateş etmişlerdir. Kurşun seslerinin yarattığı paniği fırsat bilen kontr
gerilla mensubu özel timler, beklemekte olan topluluğu hedef seçerek ateş etmişlerdir. Bu ateş 
sonucu 2 kişi kurşunlanarak öldürülmüş, 4 kişi de yaralanmıştır. 

Katiller, görgü tanıkları tarafından tanınmaktadırlar. Ancak, hiçbir makam bu görgü ta
nıklarının anlatımlarına başvurmamıştır. Tanıkların can güvenlikleri sağlanmadığı gibi, anla
tımlarına başvurulmamış olması, olayın kapatılmak istendiğini göstermektedir. Bu olay, baş
tan sonuna kadar bir provakasyondur. Yüzlerce katırın kurşuna dizilmesinin nedenleri şunlardır: 

Zor kullanılarak köylerinden çıkarılan ve Şırnak'a yerleşen köylüler, açlık tehlikesiyle kar
şı karşıya getirilerek bölgeyi terk etmek zorunda bırakılmak istenmişlerdir. Çünkü, bu köylüle
rin katırdan başka bir mal varlıkları ve geçim kaynakları yoktur. Katırlar onların tek üretim 
araçlarıdır. Katın olmayan bir insanın Şırnak'ta yaşaması mümkün değildir. Doğal olarak bölgeyi 
terk etmekten başka da bir seçeneği kalmayacaktır. 

2. Katırlar öldürülerek bu insanlar kıştırtılmak istenmiştir. Tahrik olan köylüler, asker-, 
lere saldırınca toplu bir katliamın gerekçesi de yaratılmış olacaktı. 

3. Halkta korku ve panik yaratılarak bölgeyi terk etmeleri sağlanmak istenmiştir. 
4. Kendilerine silahla saldırılan kişiler, bütün baskı ve işkencelere rağmen, köy korucu

luğunu kabul etmemişlerdir. Bu nedenle, söz konusu silahlı saldırının altında öç alma ve ceza
landırma amacı da yatmaktadır. 

Topluluğun üstüne ateş açarak insanları öldürme ve yaralamaların nedenleri de aynıdır. 
Gelişmeler göstermektedir ki, sivil halk topluluğundan bir mantar tabancası patlatılmış olsa 
bile, bu patlama kitlesel katliamın bir nedeni olarak kullanılacaktı. 
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Kısacası, bölge insanına karşı Gladio'nun "gayri nizami", "kural dışı" savaşı başlatıl
mıştır. Bu savaşın amacı, insanların bölgeyi terk etmelerini sağlamak ya da ajanlaştırmaktır, 
aksi halde, topluca imha etmektir. ANAP İktidarı, bütün bu olanlardan sorumludur ve bu 
katliamlarda da kontgerillanın suç ortağıdır. 

Şırnak halkına sıkılan kurşunlar, Kemal Türkler'e, Muammer Aksoy'a, Çetin Emeç'e, Abdi 
Ipekçi'ye, ibran Dursun'a, Bahriye Üçok'a, 1977*de Taksim alanındaki insanlara ve daha nice 
insana sıkılan kurşunlarla aynı kurşunlardır., 

Bu nedenle, Şırnak olayının perde arkası aydınlanmadıkça demokratikleşmede bir arpa 
boyu bile yol alınamayacaktır. Şırnak'taki olayların arkasındaki güçler kimlerdir? Katırlara 
ateş etme emrini veren ve ateş ederek yüzlerce katın öldürenler kimlerdir? Kent girişinde bek
leyen topluluğun üstüne ateş ederek yüzlerce katırı öldürenler kimlerdir? Kent girişinde bekle
yen topluluğun üstüne ateş ederek 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayanlar kimlerdir ve hangi 
güçler tarafından korunmaktadırlar? Bütün bu olaylarda, içinde ANAP'lı bazı politikacıların 
da olduğu söylenen kömür mafiasımn rolü nedir? 

Bütün bu konuların açıklığa kavuşması için Anayasa ve TBMM içtüzüğünün ilgili hü
kümleri gereğince Meclis araştırması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Mahmut Alınak Abdullah Baştürk 
Kars İstanbul 

Mehmet Adnan Ekmen tsmail Hakkı önal 
Mardin tstanbul 

İbrahim Aksoy Yusuf Kenan Sönmez 
Malatya tstanbul 
Arif Sağ Salih Sümer 
Ankara Diyarbakır 

M. Ali Eren Ahmet Türk 
tstanbul Mardin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde, öngörüşmesi yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Donen ve arkadaslartmn, 2929 Saydı İktisadi Devlet Teşekkül

leri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkındaki Kanunun 6 na Maddesinin 1 ve 2 nci bendinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifini yeniden düzenlemek üzere geri aldıklarına ilişkin önergesi (4/292) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2929 sayılı tktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları Hakkındaki Kanu
nun 6 ncı Maddesinin bir ve ikinci Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimizi yeniden 
düzenlemek üzere geri alıyoruz. 

Gereği saygı ile arz olunur. 
Mehmet Dönen trfan Gürpınar 

Hatay Kırklareli 
Ahmet Ersin Musa Gökbel 

İzmir Muğla 
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Kâzım özev Adnan Keskin 
Tokat Denizli 

Cemal Şahin Gürcan Ersin 
Çorum Kırklareli 

Mustafa Kul Önder Kırlı 
Erzincan Balıkesir 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Tefkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Say üt Kanun Hükmünde 
Kararname; 30,9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname üe Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşki
latının Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve S inci Maddelerinin Değiştirilmesine tlişkin 
44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında İSİ Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Geçen birleşimde, tasarının 24 Üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, mad

denin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, 24 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım: 
24 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM • 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 25. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yardımcı birimleri idarî işler

den sorumlu Müsteşar Yardımcısının yönetiminde aşağıda gösterilmiştir. 
a) Personel ve tdarî Hizmetler Genel Müdürlüğü 
b) Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü 
c) Savunma Uzmanlığı 

(1) 503 S. Sayılı Basmayazı 24,1.1991 tarihli 73 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edil

miştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Personel ve İdarî Hizmetler Genel Müdürlüğü 
MADDE 26. — Personel ve tdarî Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
Müsteşarlığın insangücü planlaması, personel politikası ve personel sisteminin geliştiril

mesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, Müsteşarlık personelinin atama, öz
lük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak, Müsteşarlık bütçesini plan ve program esasla
rına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yap
mak, Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile temizlik, taşıma ve güvenlik 
hizmetlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma işlemlerini yap
mak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Müs
teşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, genel ev
rak ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek Kurullar Sekreteryası ile ilgi
li ve benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısı "nın 26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt A. Akgün Albayrak 
Kars Adana 

Murat Batur Sait Ekinci 
Şanlıurfa Burdur 

"Madde 26. — Personel ve tdarî Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
Müsteşarlığın insan gücü planlaması, personel politikası ve personel sisteminin geliştiril

mesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, Müsteşarlık personelinin atama, öz
lük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, Müsteşarlık bütçesini plan ve program esasla
rına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yap
mak, Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile temizlik, taşıma ve güvenlik 
hizmetlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma işlemlerini yap
mak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Müs
teşarlık Personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, genel ev
rak ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 

Gerekçe : Kanun Tasarısının 7 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak bu mad
denin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komisyon katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (izmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

26 ncı maddeyi, önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 

Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü 
MADDE 27. — Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
Müsteşarlığın; bilgi işlem, aydınlatma, ısıtma, soğutma, telekomünikasyon ile bakım ve 

onarım hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, yurt içi ve yurt dışı eğitim planını hazırlamak, 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. Teşkilatın tanıtıl
ması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, plan ve programların kamu, özel sektör ve halk 
tarafından tanınması ve benimsenmesini sağlamak, Teşkilat faaliyetleri ve plan uygulamaları 
ile ilgili yayınlar çıkarmak, kalkınma planları, yıllık programlar ve araştırmaların basım ve ya
yımını sağlamak, Teşkilat birimleri arasında bilgi iletişimini ve sosyal dayanışmayı temin ama
cıyla konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, Teşkilatın temsil ve protokol işlerini yü
rütmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul 

edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 

Savunma Uzmanlığı 
MADDE 28. — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 28 inci madde ka

bul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Genel Müdür Yardımcılığı 

MADDE 29. —- Her hizmet biriminde esas görev yapan dairelerden bir daire başkanı Ge
nel Müdüre yardımcı olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
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30 uncu maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Plan ve Programların Hazırlanması 

Bilgi Toplama 

MADDE 30. — Devlet Planlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili lüzumlu gördüğü bilgileri 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzelkişilerden doğrudan istemeye 
yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tü
zelkişiler bu bilgileri zamanında vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticarî su- mahiyetinde olanların gizliliğine riayet 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. Yok. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 30 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 

İşbirliği 

MADDE 31. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada, planların hazır
lanmasında ve icranın takibinde, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın bir işbirliği kurar. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kalkınma planlarının ve yıllık programların ha
zırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında gerekli olan verileri, bunların toplanmasında 
ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma ve raporlama şek
lini tespit eder. 

Devlet istatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek duyulan bilgileri 
zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 
yakın işbirliği kurarak çalışır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 31 inci madde kabul 

edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 

iktisadî, Sosyal ve Kültürel Hedefler ile Politikaların Tespiti 

MADDE 32. — iktisadî, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların tayininde esas teşkil 
edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. 

Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara 
bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Kalkınma Planının Yapılması 
MADDE 33. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve hedefler dahilinde 

kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına direktif verir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık ilke olarak kalkınma planını 
hazırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 33 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kalkınma Planının Kabulü 
MADDE 34. — Kalkınma Planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde 

Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu Planı inceleyerek, kabul edilmiş bulunan ana he
deflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan, Bakanlar Kuru
lunda incelenerek kabul edildikten sonra yasama organının onayına arz olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 34 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü 
MADDE 35. — Yıllık programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlana

rak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilir. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Ba
kanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. 

Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli tahminler de sunulur. 
Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş program

larının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslara uyulur. 
Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini temin mak

sadıyla Bakanlar Kuruluna üç ayda bir değerlendirme raporları sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde ka

bul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Koordinasyon 
MADDE 36. — Kabul edilen planların uygulanmasındaki ahenk ve işbirliğini koordinas

yonla ilgili Müsteşar Yardımcılığı sağlar. 
Planın tatbikatı Teşkilatça zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değer

lendirilir ve alınması gerekli tamamlayıa tedbirler, belirli devrelerde verilecek raporlar halinde 
Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
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37 nci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 37. — Devlet Planlama Teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yü

kümlü bulundukları hizmet veya görevleri müsteşarlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 37 nci madde kabul 

edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 38. — Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordi

nasyonu sağlamaktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 38 inci madde ka

bul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Müsteşarlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 39. — Müsteşarlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tü

zük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 503 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 39 uncu maddesindeki "Tüzük" iba

resinin madde metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Kâzım Ulusoy 
Tunceli Amasya 

Türkân Akyol Ali Haydar Erdoğan 
İzmir İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, biz de takabbül ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, teknik bir konudur; Anayasa hükmüne göre, zannediyorum, "tüzük" kelimesi
nin çıkması lazım. Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
önergedeki değişiklikle birlikte 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
Yetki Devri 
MADDE 40. — Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belir

lemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden ami
rin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 40 inci madde ka

bul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 41. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında, kadroları karşılık gösterilmek 

kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştı
rılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilir. 

Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. 
Bu suretle çalıştırılanlara verilecek ücret ve yapılacak ödemeler ilgili Devlet Bakanının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Ayrıca Müsteşarlığın sosyal işlerle ilgili ünitelerinde özel meslekî bilgi ve tecrübe gerekti

ren konularda, ihtiyaca göre onbeş kişiyi geçmemek üzere, kadro aranmaksızın ve diğer ka
nunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, ücreti uz
man yardımcısı tavan ücretini geçmemek üzere sözleşmeli elemanlar çalıştırılabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alan personel, Başbakanlık merkez teş
kilatında aynı statüde çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretine ilişkin haklardan 
aynen istifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; görüşülmekte olan Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili kanun tasarısının 41 inci 
maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Devlet Planlama Teşkilatı denince, esasta, konusunda yetişmiş, uzmanlaş
mış, Türkiye ekonomisini, sosyal yapısını makro seviyede en iyi şekilde bilen elemanların çeşit
li Statüler altında istihdam edilmesi olayı akla geliyor. 
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Sayın üyeler, bir kurumda, genelde, bir statüde veya iki statüde eleman istihdam edilir. 
Ancak, bugün, Devlet Planlama Teşkilatının bünyesine baktığımız zaman, tam beş ayrı statü
de eleman istihdam edildiğini görüyoruz. Bu beş ayn statüde çalışan elemanları irdelersek, ba
zılarının, Devlet Planlama Teşkilatında hukukî hakları pamuk ipliği ile bağlı olmasına rağ
men, on yıldır, onbeş yıldır çalıştığını görürüz. Bu da, konusunda en iyi şekilde yetişmiş ele
manları veya elemanı, gelecek güvencesi olmadan bir kurumda uzun yıllar çalıştırmanın mah
zurunu ortaya koyuyor. 

Düşünün; aynı kurumda aynı görevi yapan iki elemandan birisi, kuruma pamuk ipliği ile 
bağlı; yani, "ben, senin hizmetine ihtiyaç duymuyorum" dediği an, tabiri caizse, önüne sarı 
zarf geldiği an, o kurumla ilişkisi her an kesiliyor ve bu arkadaşlarımızın pek çoğu, teşvik ko
nusunda, devletin milyarlarını, trilyonlarını yönlendiren insanlar olup, bunları uzun yıllar gü
vencesiz şekilde çalıştırmanın -sizler de takdir edeceksiniz ki- hukukî yönden veya çalışma gü
vencesi açısından son derece sakıncaları vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî ki, bu Kanun tasarısına Doğru Yol Partisi Grubu olarak 
"evet oyu vereceğiz. Planlamada, 933 sayılı Kanuna uygun statüde, karşılıksız, hiçbir karşılığı 
olmadan birçok eleman uzun süredir istihdam ediliyor ve bunların önüne sarı zarf geldiği za
man, başvuracakları hiçbir hukukî merci yoktur ve derhal kurumla ilişkisi kesilmek 
zorunda. 

Bir diğer konu, başka bir kurumdan gelen -ki, Planlama Kanunu çok değişti, buna eski
den 99 denirdi; şimdiki 44 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre başka bir kurumdan 
getiriliyor- kişi için deniliyor ki: "Bu eleman son derece yetişmiş, kıymetli ve Planlamanın bu
na ihtiyacı var." Bu kişinin kadrosu başka bir kurumda. Başka bir kurumdan getirilen bir kişi 
rasgele bir uzman kadrosunda değil. Yani, orada genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire 
başkanı veya bir etkin görevde iken Planlamaya uzman olarak geliyor. Başka bir kurumun üst 
düzey yöneticisi Planlamaya uzman olarak geliyor. 

Şimdi, Planlamada bu statüde, yanılmıyorsam -yanılryorsam, sayın Bakan herhalde düzeltir-
yirmi yıldır çalışan arkadaş var. Yirmi yıldır kadrosu başka bir yerde ve Planlamada hizmet 
veriyor; ki, bu da ikinci bir yanlışlığı doğuruyor. 

Üçüncü bir konu; dışarıdan (üniversitelerden) hocalar getiriliyor 44 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre. Bu hocalarımızın da -tabiri caizse- bir ayağı Planlamada, diğer ayağı üni
versitelerde... Böyle bir elemanın, Planlamaya ne kadar verimli olacağı veya planlama statüsü
ne ne kadar bağımlı kalacağı gerçekten tartışma götürür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir diğer önemli konu da, 657 sayılı Kanuna tabi olup da, 
Müsteşarlıkça yapılan sözleşme gereği uzman olanlar var veya bu statüde çalışanlar var. Bun
lar devlet memuru statüsüne tabi; fakat, ücret pozisyonuyla özel bir imtiyazı haiz oluyorlar 
ve bu da, ayrı ayrı dört statüyü gösteriyor ki, bir kurumda dört ayrı statüde çalışan elemanla
rın aynı kuruma bağımlılığı, aynı kurumda verimliliği veya aynı kurumda eşit haklara sahip 
olması, o kurumu tahrip eder ve o kurumdan da istenilen veriler de, bilgiler de, çalışma da, 
alınmaz. İnanıyorum ki, çıkacak bu Kanun, Planlamadaki bu personelle ilgili kavram karga
şasına son verecektir, vermeli de. Şayet bu şekilde devam ederse -ki, kanun tasarısının ilk şekli 
son derece yanlıştı, inşallah biraz sonra önergelerle değişecek- Planlamaya, bu Meclis en bü
yük kötülüğü yapmış olur. 
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Şahsî kanaatim şudur ki, hukuk kavramı kargaşasından doğan farklılıkları gidermek, teşkilat
ta en azından altı yedi yıldır uzman statüsünde çalışan arkadaşları -hangi arkadaş olursa olsun-
Planlamaya kazandırmak, Planlamaya yapılmış olacak en büyük iyilik olacaktır. Bu sebeple, 
dileriz ki, ANAP Grubunun -ki, ekseriyeti yok şu anda, buna rağmen destekliyoruz, destekle
yeceğiz de- çıkacak kanunla yapacağı en önemli iş, personel konusundaki kavram ve ücret kar
gaşasını, statü ve ücret kargaşasını ortadan kaldırmak ve bütün o uzmanları bir güvence altına 
almak olacaktır. 

Bu Kanun tasarısı kaç maddeden ibaret olursa olsun, bütün kurum ve kuruluşlara yön 
veren, hatta hükümete müşavirlik yapmakla görevlendirilen bu kurumun, gerçekten, diğer ku
rumlara ve hükümete müşavirlik yapması isteniyorsa, orada çalışan personelin sağlam bir sta
tüye bağlanmasının ve kavram kargaşasının da böylece ortadan kaldırılmasının zarurî olduğu
na inanır, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Onural Şeref Bozkurt söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; biraz evvel, huzurda, Doğru Yol Partili Sayın oztürk'ün konuşmasında 
ifade ettiği ve Devlet Planlama Teşkilatında gerçekten mevcut bulunan statü kargaşası tarafı
mızdan da tespit edilmiş ve bunun ıslahı amacıyla Yüce Başkanlığa bir değişiklik önergesi tak
dim etmiş bulunuyoruz. 

Gerçekten, Devlet Planlama Teşkilatında halihazırda dört veya beş ayrı statüde çalışan; 
ama, aynı işi gören eleman istihdam edildiği bir vakıadır. Bunun, gerek personel arasında ve 
gerekse idarî açıdan pek fazla mahzur ihtiva ettiğini de, geçtiğimiz yıllarda tespit etmiş bulu
nuyoruz. 

Bizim takdim etmiş olduğumuz önerge, biraz sonra -geçici 6 ncı maddenin müzakeresi 
esnasında- Yüce Genel Kurulun bilgisine ve tasvibine sunulacaktır. Buna göre, halen, çeşitli 
statüde olmakla beraber, Devlet Planlama Teşkilatında, ihtisası gerektiren işlerde çalışan per
sonel, eğer buradaki hizmeti ve esasen buna takaddüm eden başka yerlerde hizmetleri var ise, 
bunların toplamı altı yılı aşıyor ise -önergenize göre- bu personelin, uzman kadrosuna; eğer, 
daha aşağı bir hizmet süresi söz konusu ise, bu personelin de araştırmacı olarak tavsif edilen 
kadrolara atanması temin edilmiş olacaktır. 

Sayın oztürk'ün işaret ettiği hususa aynen katılıyor ve bunun ıslahı sadedinde takdim et
tiğimiz önergenin Genel Kurulca da tasvip edilmesini istirham ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 41 inci maddesi beşinci paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt M. Ali Doğuşlu 
Ankara Bingöl 
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"Devlet Planlama Teşkilaü Müsteşarlığı personeli Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalı
şan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer malî 
haklardan aynen istifa eder." 

Gerekçe : 
Başbakana doğrudan bağlı iki teşkilatın çalışanları arasındaki ücret farklılığının gideril

mesi gerekli görülmektedir. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
41 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
Tazminat 
MADDE 42. — Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması ve uygulanmasının 

sağlanmasında etkinliği artırmak amacıyla, plan ve programların yapıldığı aylarda Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı elemanlarına, sözleşme ücretlerinin veya aylık ücretlerinin (ek gös
terge dahil) belli bir oranı tazminat olarak aylık ücretleriyle birlikte net ve peşin olarak ödenir. 
Bu konuyla ilgili esaslar Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Yasin Bozkurt 
Ankara Kars 

M. Ali Doğuşiu Mehmet Yaşar 
Bingöl Ağrı 

Tevfik Ertürk Ali Talip özdemir 
Ankara Konya 
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"Taminat 
Madde 42. — Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması ve uygulanmasının sağ

lanmasında etkinliği artırmak amacıyla, plan ve programların yapıldığı aylarda, üç ayı geçme
mek kaydıyla, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı personeline, brüt aylık gelirlerinin yüzde 
ellisi tazminat olarak aylıklarıya birlikte ödenir, ödeme ayları Müsteşarlıkça tespit edilir." 

Gerekçe : 
Kanun tasarısının mevcut halinde "belli bir oranda" ödenmesi öngörülen tazminatın miktarı 

ve zamanının açıklığa kavuşması ve dolayısıyla işlerlik kazanması açısından oranın belirlen
mesinde fayda görülmektedir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunlumuz bulunmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... 42 nci madde kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 

Uzman Yardımcılığına Atanma 
MADDE 43. — Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır: 
a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik imtihanında başarılı olmak, 

d) imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın öztürk. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; görüşülmekte olan 43 üncü maddeyle ilgili, Grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, 43 üncü maddeye denecek bir şey yok, itiraz edilecek tek bir kelime yok; 
çünkü, bütün kurumlara alınan devlet memurları, uzmanlar ve uzman yardımcılarında aranan 
nitelikleri burada da sıralamışlar. Ben buna aynen katılıyorum; ancak, son yıllarda kamu ku
rum ve kuruluşlarına öyle bir âdet getirildi ki, herkese açık olan iş, ilan, yönetmelik, tüzük 
ve aranan şartlarla bir noktaya getirilip tıkanıyor, özel sektör, istediği elemanı istihdam edi
yor; ancak, kamu kurum ve kuruluşları diyor ki; başta, lisan bileceksiniz ve lisan imtihanında 
başarılı olan, bilim imtihanına alınır... 

— 222 — 



T3.M.M. B : 90 6 . 3 . 1991 O : 2 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kabul edelim ki, şu anda Türkiye'de 29 üniversite var. 
Lisan imtihanı şart koşulduğunda, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üni
versitesi ve -şimdi Bilkent çıkardınız başımıza- Bilkent Üniversitelerinden mezun olanların önü 
açılıyor. Çünkü, buralara girenlerin pek çoğu, eğitim imtiyazına sahip kolej mezunu. Bunlar, 
üniversiteyi bitirdiklerinde, ana lisanı gibi bir veya iki lisana vakıf olan insanlar. Erzurum Ata
türk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Malatya tnönü Üniversitesi, Dicle Üniversi
tesi veya Konya Selçuk Üniversitesi mezunu olan bir gencimiz ne kadar bilgili olursa olsun, 
lisan şartı nedeniyle imtihan kapısı dışında kalıyor ve peşinen eleniyor. Yani, bu üniversiteler, 
gencin dört beş yılını alıyor; kendi elinde olmayan şartlarla yetiştiği için, lisan eksikliğinden 
dolayı, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya diğer kurum ve kuruluşların imtihanları
na giremiyorlar, girseler bile peşinen kaybediyorlar. Bu da, Anayasamızda yer alan eğitimdeki 
eşitlik fırsatına tamamen aykırı bir durumdur. 

Bir milletvekili olarak ve sizlerin de benimle aynı düşünceyi paylaştığınıza inanarak, lisan 
bilmeyi kesin bir şart olmaktan çıkarıp, bir yıl, iki yıl gibi bir süreden sonra gündeme getirerek 
eğitim imtiyazına sahip olmayan anadolu çocuklarına da Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya diğer kamu kuruluşları kapılarının açılmasının sosyal adalete 
uygun olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Bakandan, Müsteşardan ve Devlet Planlamanın diğer yetkililerinden rica ediyorum; 
hatta, Hükümete arz ediyorum; lisan imtihanı, lisan bilme şartı, anadolu çocuklarına devlet 
kapısını veya devletin güzide kuruluşlarının kapısını kapatıyor. Bu duruma mutlaka bir çözüm 
bulunmalı. Eğer bu böyle devam edecekse, son derece açık ve samimi konuşuyorum, bu kuru
luşlara ya milletvekillerinin evlatları veya kardeşleri veyahut üst düzey bürokratlarının çocuk
ları girecek. Bu çocuklar da bizim evlatlarımız, girmesin demiyorum; ama, Anadolu'da kıtka-
naat geçinen ailelerin çocukları lisan bilmiyor diye bu kuruluşlara alınmazlarsa, görevimizi yap
mamış oluruz ve bu kuruluşlara da imtiyazlı kişilerin çalıştığı veya imtiyazlı kişilerin evlatları
nın çalıştığı kuruluşlar haline getirmiş oluruz kanaatindeyim ve endişesindeyim. 

Bu durumu Yüce Meclise arz etmeyi bir görev biliyorum ve Yüce Meclisi saygı ile selam
lıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 43 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 

Planlama Uzmanlığı 
MADDE 44. — 43 üncü maddeye göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalış

mak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. 
İmtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. 

Planlama uzman yardımcılığı imtihanı ile planlama uzmanlığı yeterlik imtihanının şekli 
ve uygulama esasları ve yardımcı araştırmacı veya araştırmacı unvanı ile istihdam edilen perso
nelin planlama uzmanı olabilmeleri ile uzmanlık kademelerinin süre, esas ve usulleri Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

\&rdımcı araştırmacı veya araştırmacı unvanı ile istihdam edilenlerden yönetmelik gere
ğince planlama uzmanı kadrosuna atanacaklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınav 
şartını yerine getirmiş sayılırlar. 
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BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 

MADDE 45. — Genel ve Katma Bütçeli Daireler, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan durumları yö
netmelikteki şartlara uygun olanlar, kurumlarının muvafakati ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Müsteşarlğın bu konudaki talepleri, ilgili 
kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayı
lır. tzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler 
kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, Devlet Planlama Teşkilatında çalıştıkları süre karşı
lığında herhangi bir mecburî hizmet yükletilmez. 

Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda görevli personel; aylık, ödenek, 
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum veya kuruluşlarınca öden
mek kaydıyla geçici olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilebilirler. Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bu konudaki talepleri, kurum ve kuruluşlarca öncelikle so
nuçlandırılır. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 45 inci madde ka

bul edilmiştir. 
46 net maddeyi okutuyorum: 

Üniversite öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 

MADDE 46. — Uzmanlık isteyen işlerde durumları, bu Kanuna göre çıkarılacak yönet
melikteki şartlara uygun olan üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yüksek öğretim Ka
nununun 38 inci maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 46 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 

Yardımcı Araştırmacı ve Araştırmacı 
MADDE 47. — Bu Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddeleri ile 933 sayılı Kanunun 4 üncü 

ve 8 inci maddelerine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına alınacak personel Bakan
lar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenen esaslara göre yardımcı araştırmacı veya 
araştırmacı unvanı ile istihdam edilirler. 

Bunlardan müsteşarlıkta 1 yıl çalışanların kadroya atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, 
657 sayılı Kanunun sınavla ilgili şartlarını yerine getirmiş sayılmak suretiyle, birinci fıkradaki 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 47 nci madde kabul 

edilmiştir. 
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48 inci maddeyi okutuyorum: 

Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma 

MADDE 48. — Müsteşarlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştır
ma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla 
ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere 
sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırılabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satınalabilir. 

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın öztürk. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; söz konusu maddeyle ilgili olarak Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, şimdiye kadar Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili Kanun tasarısının aşağı 
yukan bütün maddelerine olumlu oy verdim. Bu maddeye olumlu oy vermeyeceğim ve itirazım 
var. Çünkü, şimdiye kadar görüştüğümüz maddelerin hepsinde, Planlamanın bir bilgi biriki
mine sahip olduğunu, bu konuda yeterli elemanlara sahip olduğunu, istediği elemanı getirip 
kendi bünyesinde çalıştırdığını ve bu elemanların yetişkin elemanlar olduğunu söyledik ve siz
ler de dinlediniz. 

Sayın başkan, sayın üyeler; düşünün ki, devletin bir teşkilatı var, adı Devlet Planlama Teş
kilatı ve her türlü uzmanı bünyesinde istihdam ediyor. Kanun tasarısının içerisinde altı-yedi 
tane araştırmayla ilgili daire başkanlığı var. Yaklaşık 500-600 uzmanın çalıştığı bir yerde, sanki 
uzmanların bilgi birikimi yetmiyormuş, sanki uzmanlara yeterli imkân verilmiyormuş, sanki 
bu uzmanlar belli konuları bilmiyormuş gibi, tutuyorlar bir proje için dışarıya ihale açıyorlar. 
Kime ihale ediyorlar, bakalım. 

Herhangi bir konuda pazarlık usulüyle bir firmaya bir proje yaptırıyorlar. Firmanın bu 
teklifi aldıktan sonra -kaç dolara, kaç milyona veya kaç milyara; bilemiyorum- yaptığı ilk iş, 
kendi elemanını, doğru, Devlet Planlama Teşkilatına, Devlet istatistik Enstitüsüne ve Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına göndermek oluyor. Oradaki verileri alıyor, kalın ve çok güzel 
ciltler içerisinde, gelip Planlamaya satıyor. Yani, Planlamanın bilgisini, gelip, Planlamaya pa
rayla satıyor... Onu alan Planlama da "ben bu projeyi yaptırdım" diyor ve nereye uyguladığını 
da bilmiyoruz... 

Muhterem arkadaşlar, bunun çok çeşitli sakıncaları, mahzurları var ve bir ciddî kuruma 
yakışmayacak şekilde söylentilere sebebiyet veriliyor. Yani, bir kurumun müsteşarı veya yetkili
si kendi elemanına güvenmiyor, kendi elemanının hazırladığı çalışmaları veya kendi elemanla
rının doküman olarak kütüphanesinde bulunan bilgileri bir başka şirketin uzmanı gelip alıyor, 
çok güzel daktilo ediyor, ciltliyor, sonra gidip Devlet Planlama Teşkilatına satıyor... Bu mantı
ğı anlamak mümkün değil. Bunu kim -Sayın Bakan mı, müsteşar mı, Hükümet mi- izah ede
cekse, çıkıp izah etsin. Bu, son derece yanlış bir iştir. 

Şimdi, Devlet Planlama Teşkilatına, bu ihaleleri kimlere, hangi firmaya verdiniz diye sor
sam, ilk akla gelen TÜMAŞ Firması olacakür. TÜMAŞ Firmasına bakıyoruz, sermayesinin 
yarısının yabancı sermayeye ait olduğunu görüyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu, son derece yanlıştır. Bu suretle, oradaki uzman arkadaşları
mızın kendilerine olan güvenlerinin yetirilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca, Planla
maya vermek istediğimiz değerleri, kıymetleri, bir başka şirketin elemanlarına veriyoruz. O şir
ketin elemanları çok kıymetliyse -açıkça söylüyorum, işte kanun tasarısı- bunları Planlamada 
istihdam etsinler. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bir şirkete yaptırdığı araştırmayı Hükümete veya ilgili bakana 
veriyor. Bu kadar anlaşılmaz bir mantığı bir araya getirmek mümkün değil. Mademki öyle, 
o zaman, Planlamadaki 6 tane araştırma dairesini kaldırın... Bunları kaldırmıyorsunuz. Eğer, 
buradaki gizli amaç bir şirkete kaynak transferi ise, buna hakkınız yok; çünkü, Planlama uz
manlarını rencide ediyorsunuz. Planlamada müsteşar da, müsteşar yardımcısı da, daire başka
nı da uzman sayılır. Yani Planlamaya müsteşar olmak, daire başkanı olmak kolay bir hadise 
değil. Onların yıllardır yapmış oldukları araştırmalar ve bilgi birikimleri kütüphanede duru
yor, özel sektöre ait bir firmanın araştırmacısı gelip onu alıyor, çok güzel ifadelerle süslüyor, 
ciltliyor ve tekrar Planlamaya satıyor... Açıkça, "biz, bazı firmalara kaynak transferi yapacağız" 
derseniz, biz de, "bu, ANAP'ın işidir; yaparsanız, yaparsınız..." deriz; ona itirazımız yok; an
cak, Planlama gibi, bilgi birikimine sahip bir kuruluşu bir özel sektör karşısında küçük düşür
meye, rencide etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur; hele hele, 6 tane araştırma dairesinin olduğu 
bir kuruluşta katiyetle hakkı yoktur. Burada Planlamadan gelen arkadaşlarımız var, söyledik
lerim yanlışsa, çıkıp, Sayın öztürk yanlış söylüyor desinler; eğer böyle diyen bir arkadaşım 
çıkarsa, ben sözlerimi geri alacağım. 

Devletin güzide bir kuruluşunun, Başbakana, Hükümete ve Cumhurbaşkanına müşavir
lik yapan bir kuruluşun, bir özel sektöre araştırma yaptırmasına şiddetle karşıyım. Bunun mantıkî 
izahı yok. Kaynak transferi yapmak istiyorsanız, buna zaten bir şey diyemiyoruz, desek de de
mesek de el kaldırıp geçiyorsunuz; ama, buna da hakkınız yok. 

Şimdiye kadar kaç milyon doları veya kaç milyar lirayı hangi şirketlere araştırma için ver
diniz ve bu araştırmayı aldınız da Türkiye'nin hangi yarasına merhem olarak kullandınız? Her
halde, Sayın Bakan çıkıp bunu açıklayacaktır; bunu Yüce Meclisin huzurunda açıklamasını 
istiyorum. Her şeye ellerimizi kaldırıp indiriyoruz; ama, bunun burada izahı yapılsın. Uzman 
arkadaşlarımızın rencide edilmesi doğru değil, Planlamanın bir anonim şirkete muhtaç edil
mesi doğru değil, Planlamanın hele hele yabancı sermayeli bir firmaya muhtaç edilmesi doğru 
değil. 

Arkadaşlar, verdim gitti felsefesiyle bilgi toplanılmaz, toplanılan bilgiden de bu memleke
te hayır gelmez der, vicdanlarınıza ve insaflarınıza sığınarak, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yurt Dışına Gönderilecek Personel 
MADDE 49. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teşkilatta görevli elemanlarını, 

uzmanlık sahalarındaki meslekî bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere 657 
sayılı Kanundaki kısıtlamalara tabi olmadan yurt dışına gönderebilir. 

Yurt dışına eleman gönderilmesinin usul ve esasları müsteşarıkça hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 

Atama 
MADDE 50. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında olan memurların 

atamaları müsteşar tarafından yapılır. Ancak müsteşar bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde, 
müsteşar idarî yardımcısına devredebilir. ' 

Yurt dışı kadrolara atanmaya ilişkin esaslar müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 50 nci madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 

Kadrolar 

MADDE 51. — Kadroların tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer husus
lar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine gö
re düzenlenir. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 51 inci madde kabul edil

miştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum: 
Teşkilat 
MADDE 52. — Müsteşarlığın merkez teşkilat yapısı Ek-1 sayılı şemada gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, bir açıklamada bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, teşkilat şemasında "tslam ülkeleri ile ilişkiler Genel Müdürlüğü"nün ismi, da
ha önce verilen önergelerle "tslam Ülkeleri ite Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü" haline 
getirilmiştir. Bu düzeltmenin yapılması gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
52 nci maddeyi, Komisyon Başkanının da belirttiği gibi, daha evvel yapılan değişikliklere 

uygun biçimde, "tslam Ülkeleri ile Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü" biçiminde şemayı 
düzelterek, şema ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 52 nci mad
de Jcabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 

Değiştirilen Hükümler 
MADDE 53. — 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı, 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanunlar 

ile sair mevzuatta yer alan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kuru
lu", "Kamu Ortaklığı Kurulu" deyimleri "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 53 üncü madde kabul edil

miştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum: 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 54. — 30.9.1960 tarih ve 91 sayılı DevletPlanlama Teşkilatının Kurulmasına Da

ir Kanun ile ek ve değişiklikleri, 16.8.1982 tarih ve 44 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
14.10.1983 tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 9.4.1990 tarih ve 414 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nd maddeleri ile 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Devlet Planlama Teşkilatı için uygulanmaz. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt A. Akgün Albayrak 
Kars Adana 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Gerekçe : Söz konusu fıkradaki düzenleme tarzı uygulamada karışıklıklara meydan vere
bilecek niteliktedir. Çünkü hangi kanunun hangi hükümlerinin bu kanuna aykırı olduğunu ve 
Devlet Planlama Teşkilatına uygulanmayacağını tespit etmek güçtür. Bu nedenle fıkranın me
tinden çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN -—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, teknik bir husus; ancak, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzrhir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi, önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ek 1 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümün
den çıkarılmıştır. Ek-2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümüne 
eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının Geçici 1 inci Maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Yasin Bozkurt 
Ankara Kars 

Ülkü Güney A. Akgün Albayrak 
Gümüşhane Adana 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

"Başbakanlığa bağlı genel ve katma bütçeli diğer dairelerin merkez teşkilatlarında çalışan 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alan personele de, bu dairelerin teşkilat 
kanunlannda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, bu Kanunun 41 inci maddesinin son fık
rası hükmü uygulanır." 

Gerekçe : Bu suretle, bu kuruluşların teşkilat kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılın
caya kadar, Başbakanlığa bağlı çeşitli kuruluşlarda çalışan sözleşme dışı personel arasında üc
ret dengesizlikleri önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi, önergedeki değişiklik ve ekli cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları 
değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadrolara atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge've her 
türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldırılanlar yeni kadrolara atanıncaya kadar eski 
kadrolarında yeni ihdas edilen kadrolara ait görevleri yapmaya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 -nci 

madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere hazırlanacak yö

netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içerisinde yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 ün

cü madde kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Devlet Plan

lama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görev
leri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Müsteşarlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.v. Etmeyenler... Geçici 4 ün

cü madde kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE S. — Bu Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri hükümleri dışında, uz

manlık için 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce resmî 
müracaatlarını yapmış olanların iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik imtihanına girmek hak
ları saklıdır. Bu imtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici S inci 

madde kabul edilmiştir. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 6. — Halen müsteşarlıkta görevli personelden en az 4 yıllık yükseköğ

retim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurum
larından mezun olup, müsteşarlıkta ihtisas gerektiren işlerde çalışanlardan 2 yılını dolduranlar 
yardımcı araştırmacı, 5 yılını dolduranlar araştırmacı kadrosuna atanmış sayılırlar. 

Bu suretle yardımcı araştırmacı ve araştırmacı kadrosuna atananlar, yeterlik imtihanı yö
netmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle açılacak ilk uzmanlık imtihanına gire
bilirler. 

, Halen müsteşarlıkta çalışmakta olanlardan yüksek lisans (master) yapmış planlar araştır
macı kadrosuna, doktora veya daha üst derecede akademik kariyeri olanlar ise hizmet süreleri
ne bakılmaksızın uzmanlık kadrosuna atanmış sayılırlar. Bu suretle araştırmacı kadrosuna ata
nanlar yukarıdaki fıkra hükmüne göre uzmanlık sınavına girebilirler. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde müsteşarlıkta; müsteşar, müşavir, müsteşar yardımcısı,baş
kan, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, serbest bölge müdürü, şube mü
dürü, grup başkanı olarak görev yapanlar veya daha önce bu görevleri yapmış olanlar uzman 
sıfatını kazanmış sayılırlar. 

Bu maddeye göre kadroyla ilişkilendirilen personel 657 sayılı Kanunun sınavla ilgili hü
kümlerini yerine getirmiş sayılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-
sarısı"nın Geçici 6 ncı Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Yasin Bozkurt 
Ankara Kars 

Talat Zengin M. Ali Doğuşlu 
Malatya Bingöl 

Tevfik Ertürk Mehmet \aşar 
Ankara Ağrı 

Ali Talip özdemir Metin Yaman 
Konya Erzincan 

"Geçici Madde 6. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığında görevli personelden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği 
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Müsteşarlık
ta ihtisas gerektiren işlerde çalışanlardan; en az altı yıl süreyle kamu ve/veya özel kesimde ça
lışmış olaplar Uzman kadrosuna, altı yıldan az çalışmış olanlar Araştırmacı kadrosuna atan
mış sayılırlar. 

Bu suretle Araştırmacı kadrosuna atananlar, yeterlik imtihanı yönetmeliğine göre açıla
cak ilk uzmanlık imtihanına girebilirler. 

Doktora veya daha üst derecede akademik kariyeri olanlar ise hizmet sürelerine bakılmak
sızın uzmanlık kadrosuna atanmış sayılırlar. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıkta; Müsteşar, Müşavir, Müsteşar Yardımcısı, Baş
kan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Serbest Bölge Müdürü olarak 
görev yapanlar veya daha önce bu görevleri yapmış olanlar Uzman sıfatını kazanmış sayılırlar. 

Bu maddeye göre kadro ile ilişJcilendirilen personel 657 sayılı Kanunun sınavla ilgili hü
kümlerini yerine getirmiş sayılır." 

Gerekçe : Halen Devlet Planlama Teşkilatında kadrosuz sözleşmeli olarak çalışan uzman 
personelin sorununa çözüm getirmek ve farklı istihdamn şekillerini homojen bir yapıya kavuş
turmak gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının Geçici 6 ncı Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahmut öztürk Mustafa Çorapçıoğlu 
Niğde Balıkesir 

Doğan Baran tsmail Köse 
Niğde Erzurum 

Ali Eser 
Samsun 

"Geçici Madde 6. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 
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denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Müsteşarlıkta 
ihtisas gerektiren işlerde çalışanlardan beş yıl veya daha uzun süre Devlet Planlama Teşkilatın
da çalışanlar veya üç yılı Devlet Planlama Teşkilatında olmak üzere toplam on yıl hizmeti olanlar 
ile hizmet sürelerine bakılmaksızın doktora veya daha üst derecede akademik kariyeri olanlar 
uzman kadrosuna, bu sürelerin dışında hizmeti olanlar ise Araştırmacı kadrosuna 657 sayılı 
Kanundaki sınav şartlarını yerine getirmiş sayılmak suretiyle atanmış sayılırlar." 

Gerekçe : 
Halen Devlet Planlama Teşkilatında Kadrosuz sözleşmeli olarak çalışan uzman persone

lin sorununa çözüm getirmek ve farklı istihdam şekillerini homojen bir yapıya kavuşturmak 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutarak oylarınıza sunacağım: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan' 'Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-
sansı"nın Geçici 6 ncı Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

ve arkadaşları 

"Geçici Madde 6. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 
denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Müs
teşarlıkta ihtisas gerektiren işlerde çalışanlardan; en az altı yıl süreyle kamu ve/veya özel ke
simde çalışmış olanlar Uzman kadrosuna, altı yıldan az çalışmış olanlar Araştırmacı kadrosu
na atanmış sayılırlar. 

Bu suretle Araştırman kadrosuna atananlar, yeterlik imtihanı yönetmeliğine göre açıla
cak ilk uzmanlık imtihanına girebilirler. 

Doktora veya daha üst derecede akademik kariyeri olanlar ise hizmet sürelerine bakılmak
sızın uzmanlık kadrosuna atanmış sayılırlar. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıkta; Müsteşar, Müşavir, Müsteşar Yardımcısı, Baş
kan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Serbest Bölge Müdürü olarak 
görev yapanlar veya daha önce bu görevleri yapmış olanlar Uzman sıfatını kazanmış sayılırlar. 

Bu maddeye göre kadro ile ilişkilendirilen personel 657 sayılı Kanunun sınavla ilgili hü
kümlerini yerine getirmiş sayılır." 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Sayın öztürk, biraz evvel kabul edilen önergeyi benimsiyor musunuz? 

, MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) •— Benimsiyorum efendim; önergemi geri çekiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici 6 ncı maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 223 ve 304 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnameler ile 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci mad
delerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uygun olmayanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren geçersiz sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 7 nci 

madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 55. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 56. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü 

kabul edilmiştir ve kanunlaşmıştır; Devletimize ve Devlet Planlama Teşkilatımıza hayırlı olma
sını diliyorum. 

2, — 2828 Sayüt Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 Sayılı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Ufkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181, Saydı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapdmastna Dair 356 Sayüt Kanun Hükmünde Karar
name ve Sağlık ve Sosyal İğler, Millî Eğilim ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 
510) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 2 nci sırasında yer alan 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 sayılı Kanun Hükmünde' 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal İşler, Millî Eğitim ve Anayasa Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerleri ndelçr. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edçnler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 510 S. Saydı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

nin Değiştirilerek Kabulüne dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2828 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 
"Kuruluş 
MADDE S. — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen gö

revleri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanlığa bağlı kamu tüzelkişi
liğine sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı An
kara'dadır." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Lütfen karar yetersayısına dikkat edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylamaya geçmiştim... Geç kaldınız... 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 2828 sayılı.Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 
' 'k) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakı

ma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla 
gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısı, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
Ara verilmesi halinde de çoğunluk sağlanamayacağı... (ANAP sıralarından "10 dakika 

ara verin" sesleri.) 
100 kişi olsanız neyse; ama, 25 kişisiniz... 114 kişi olacak haliniz yok... 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 7 Mart 1991 Perşembe 

günü -daha evvel alınan karar gereğince- saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.12 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1991 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kİararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 5.2.1991) 

X 3. — 506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmeli ve Geçici 75 inci Maddesi-
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nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun 
Mütalaası, Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/758, 
2/433) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 7.2.1991) 

4. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

5. — İznik Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi a 
17.5.1990) 

X 6. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

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

8. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

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

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

X 12. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2,1991) 

X 13. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

14, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dınlması Hakkında Ba|bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
[erinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi > 
12.4.1990) 

15, — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapümaıı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı 
415) (Dağıtana tarihi : 11.5,1990) 

X 16. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve fcifleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi î 15.5.1990) 

X 17. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma* 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da-
gıtma tarihi : 15.5.1990) 

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

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi > 
29,5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi ı 
29,5.1990) 
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i l , — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

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

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

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

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

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

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

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

29. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı 
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

X 30. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27»9.1990) 
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X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Milli Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ın* tarihi : 27.9.1990) 

X 32. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.199©« 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

34< — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

35. — izmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

36. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6İ32 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

40. — istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Saydı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve içişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 
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41. — İzmir Milletvekili Veli Aksöy'un, 1580 Saydı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 42. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmalının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 541.1990) 

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

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti üe Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi 18.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî işbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1,3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın infazı Amacıyla Hükümlü Sahıslarm Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı •: 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 49. — Yeraltı Madenlerinde işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkmda 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 50. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay* 
lanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet v« Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 
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X 51. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınman ve İcraaı Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 52. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 53. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raponı (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar 
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

55. — T. C. Emekli -Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

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

tX 57. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak 
Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) (S. Sayısı : 
514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

59. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14,2.1991) 

60. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddele. Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletveküi Öner Mis-
fci'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları .aporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

61. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayüı 130 
îlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

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

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

64. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihî s 28.2.1991) 

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

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

X 67. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

(X) Açık oykunmya tabi iğleri gjfoterir. 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 510) 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ye Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ye Sosyal İşler, Millî Eğitim ye Anayasa Komisyonlan 

Raporları (1/545) 

T.C. 
Başbakanlık . 2.3.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-1/448/01924 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 
Saydı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 ind maddesi uyarınca 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

•» 
GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun Hükmünde Kararname; 2828 ve 3289 sayılı Kanunlar ile 179 ve 181 sayılı ka
nun Hükmünde Kararnamelerin bazı hükümlerinin uygulanmasında zaman içinde ortaya çı
kan bazı eksiklikler, tereddüt ve çelişkilerin giderilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Buna göre, Türk toplumunun temeli olan ve Anayasal bir müessese sayılan aile kurumu
nun bütünlüğünün korunmasını sağlamak ve parçalanmasına engel olmak için, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde teşkilatlanmaya yönelik adımların, mevzuat 
çerçevesinde atılması ve hizmetin daha etkin ve verimli görülmesini sağlamak için bu Kuru
mun Başbakanlığa bağlanması lüzumu hâsıl olmuştur. Dolayısıyla Sağlık ve Sosyal \ardım Ba
kanlığının ismi Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Diğer taraftan Avrupa Topluluğu ile 
ilişkilerin layıkı veçhile yürütülmesini teminen bu Bakanlığın teşkilatını düzenleyen Kanun Hük
münde Kararnamede gerekli değişikliğin yapılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü ile "gençlik" konusuna ilişkin diğer hizmetlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devri 
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öngörülmüştür. Böylece, gençlik ile ilgili bütün konuların tek çatı altında toplanması ve bu 
Genel Müdürlüğün Başbakanlığa bağlanması hükmü getirilmekte, bu nedenle Bakanlığın adı 
da Millî Eğitim Bakanlığı olarak değiştirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile Başba
kanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, bir 
sosyal yardım teşkilatıdır. Sosyal yardımın tek elden yürütülmesini temin amacıyla, diğer bir 
sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
de, anılan Fon'la birlikte aynı çatı altına alınarak Başbakanlığa bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bünye
sine Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesinin ithal edilmesi dolayısıyla bu Daire ile görev
leri belirlenmektedir. Bu suretle, tabiî afetler sonucu veya başka nedenlerle, ölüm, boşanma 
ve diğer çeşitli sebeplerle ailenin parçalanması halinde geri kalan aile fertlerinin korunması, 
yardıma muhtaç olanların her türlü iaşe, ibate, eğitim, öğretim gibi ihtiyaçlarının karşılanma
sı, mevcut ailelerin bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınması hususları Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yeni görevler olarak verilmektedir. 

Madde 3. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesin
de, 5 inci maddede belirtilen hizmetleri yürütmek amacıyla, Ailenin Bütünlüğünün Korunma
sı Dairesi kurulmaktadır. 

Madde 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanması nedeniyle mevzuatta bu Ba
kanlığa ve Bakana yapılan atıfların Başbakanlığa ve Başbakana yapılmış sayılacağı öngörül
mektedir. 

Madde 5. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarına 
"Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi Başkanı" kadrosu ihdas edilerek eklenmektedir. 

Madde 6. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş Kanununun adı "Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştiril
mekte, Genel Müdürlük ile il ve ilçe müdürlükleri de bu değişikliğe göre düzenlenmekte, mez
kûr Genel Müdürlüğün Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlantısının kesilmesi do
layısıyla, kuruluş Kanununda yer alan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bakan de
yimleri de Başbakanlık ve Başbakan olarak tadil edilmektedir." 

Madde 7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri arasına gençlikle ilgili hiz
metler eklenmektedir, 

Madde 9. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde Gençlik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı kurulmakta ve bu birimin Kanuna bağlı cetvelin ana hizmet birimleri bölümüne 
eklenmesi öngörülmektedir. 

Madde 10. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları arasına Gençlik ve 
Spor Şûraları eklenmektedir. 
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Gençlik ve spor şuralarının danışma organı niteliğinde olduğu, dört yılda bir toplanmak 
üzere bu şuraların Başbakanlıkça düzenleneceği hükme bağlanmakta ve şuraların oluşumu, 
çalışma esas ve usullerinin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 11. — Kamu personelinin gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalışabilmesi, 
hâkim ve savcıların da gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili disiplin kurullarında; üniversite öğ
retim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personelinin ise kurul, komisyon ve organizasyonların
da görev alabilmeleri mümkün kılınmaktadır. 

Madde 12. — Gençlik ve spor organizasyonlarının kamu hizmeti olarak kabul edilmesi 
dolayısıyla, bu organizasyonda görev alanların da kamu görevlisi sayılacağı hüküm altına alın
makta; ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların sağlık hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığı 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği yapılarak temin edileceği, gençlik ve spor 
faaliyetlerinde başarı gösterenlere aynî ve nakdî yardım yapılacağı, hakikî ve hükmî şahısların 
açacağı kamp, gençlik merkezi ve diğer her türlü tesislerin Genel Müdürlüğün denetimine tabi 
olacağı, kamu kurumlarına ait saha ve tesislerden ortaklaşa yararlanılacağı hükme bağlanarak 
bunların uygulanma esaslarının protokol ile belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 13. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gençlik Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı için Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrosu ihdas edilmektedir. 

Madde 14. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin adı, gençlik ve spor hizmetlerinin Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne devri dolayısıyla "Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilmekte, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
diğer mevzuat hükümleri bu tadilata uydurulmaya çalışılmaktadır. 

Madde İS. — Gençlik hizmet ve faaliyetlerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yü
rütülmesi öngörüldüğünden, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin bu hizmetlerle ilgili hükümleri ile 181 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (i) bendi, 39 uncu maddesi ve bu Kanun Hük
münde Kararnamede geçen "sosyal hizmetler", "sosyal yardım" deyimleri yürürlükten kaldı
rılmaktadır. 

Madde 16. — 181 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının leşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı, sosyal yardım konusundaki hizmetler ile Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanarak Ba
kanlık Teşkilatından çıkarılması dolayısıyla, "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilmekte, bu Kanun Hükmünde Karar
name ile diğer mevzuatta geçen Bakanlık ve Bakan isimleri bu tadilat paralelinde düzenlen
mektedir. 

Madde 17. — Sağlık Bakanlığının görevleri arasına, Bakanlık ile ilgili hususlarda yabancı 
ülkelerle ve Avrupa Topluluğu ile olan ilişkileri düzenlemek ve bunlarla ilgili hizmetleri yürüt
mek görevi eklenmektedir. 

Geçici Madde 1. — Millî Eğitim Bakanlığından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
kaldırılması dolayısıyla; bu Genel Müdürlükte görevli personelin yeni görevlere atanıncaya ka
dar mevcut kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarını almaya devam 
edecekleri hükme bağlanarak bu personelin mağduriyetleri önlenmektedir. 
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Geçici Madde 2. — Uygulamada aksaklık ve boşluk olmaması için, bu Kanun Hükmün
de Kararnamede öngörülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Ka
nun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunması 
öngörülmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen protokoller yürürlüğe 
girinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunması öngörülmektedir. 

Madde 18. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 19. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 3.10.1990 

Esas No. : 1/545 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 1/54S Esas Numara ile Başkanlığınızca Komis
yonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzun 20.9.1990 tarihli toplantısında Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılması ile görüşülmüştür. 

356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu, 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile "181 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararnamede değişiklikler yapmaktadır. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Komisyonumuzun ihtisası dahilinde olan Kanunlar 
üzerinde gerekli incelemelerin yapılması ve diğer kanunlardaki değişikliklerin havale edildiği 
ihtisas Komisyonlarında incelenmesi, bu nedenle bu kanunlardaki değişikliklerin zorunlu ol
madıkça aynen kabulünün benimsenmesi kararlaştırılmış ve maddelerin görüşülmesine geçil
miştir. 

1 inci madde ile 2828 sayılı Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 5 inci maddesi değişti
rilmekte ve sosyal yardımın tek elden yürütülmesi amacı ile Başbakanlığa bağlanması isten
mektedir. Bu husus Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve madde Genel Müdürlüğünün 
merkezi Ankara'dadır ibaresi, Genel Müdürlüğünün Merkezi Teşkilatı Ankara'dadır, şeklinde 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

2 nci madde ile 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine (k) bendi, 3 üncü madde ile 2828 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesine (1) bendi eklenmektedir. 

Ancak, 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile eklenen bu bend-
ler yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vermiş olduğu izahatta mevcut 
ailelerin bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınması hususlarının Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yeni görevler olarak verilmesini ve bu 
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hizmetlerini yürütmek amacı ile, Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesinin kurulması ihti
yacı gerekmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda verilen önergelerle kaldırılan hükümlerin 
aynen kabulü ile 2 nci ve 3 üncü maddeler yeniden metne ilave edilmiştir. 

Verilen bir önerge ile 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine bazı fıkraların eklenmesi is
tenmiştir. önerge üzerindeki görüşmelerde eklenmesi istenilen fıkralarla kadro karşılığı sözleş
meli personel çalıştırılması istenmiştir. 

Kurum, Türkiye genelinde tüm Sosyal Hizmet faaliyetlerini tek başına yüklenmiş ve çalış
malarını sürdürmektedir. Ancak kurumun elinde yeterli sayıda yetişmiş eleman bulunmamak
ta, bulunan elemanların da muhafaza edilebilmesi ancak bu şahısların maddî yönden destek
lenmesi ile mümkün olacağı, kurumun sözleşmeli olarak çalıştırmayı talep ettiği personel sayı
sı da çok az olduğundan bütçeye yük getirebilecek bir rakam olmadığı, buna karşılık kurum 
hizmetlerinde sürati ve verimliliği sağlayacak, kalifiye personelin kurumdan ayrılmasını önle
yeceği belirtilmiştir. 

Komisyonumuz bu açıklamalar doğrultusunda verilen önergeyi kabul ederek metne çerçe
ve 4 üncü maddeyi eklemiştir. 

4 üncü madde ile kurumun Başbakanlığa bağlanması nedeniyle mevzuatta bu Bakanlığa 
ve Bakana yapılan atıfların Başbakanlığa ve Başbakana yapılmış sayılacağı öngörülmüştür. Yeni 
bir 4 üncü madde ilave edildiğinden madde 4/a olarak aynen kabul edilmiştir. 

5 inci madde ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kadrola
rına "Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi Başkanı" kadrosu ihdas edilerek eklenmekte
dir. Metinde yer alan bu madde de 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten 
kaldırıldığı için verilen bir önergenin kabulü ile 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

6 ncı ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

8 inci madde ile 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bendlerinde değişiklik yapılmakta
dır. 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu maddenin çelişkisini önlemek amacı ile (a) 
bendine "okul dışı" (c) bendine "okul dışı ve spor faaliyetleri ile" ibareleri eklenerek kabul 
edilmiştir. 

9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

16 ncı madde ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı değiştirilmekte ve bu Ka
nun Hükmünde Kararname ile diğer mevzuatta geçen Bakanlık ve Bakan isimleri bu değişikli
ğe göre düzenlenmektedir. Değişiklik benimsenerek madde aynen kabul edilmiştir. 

17 nci maddenin, ülkemizin Avrupa Topluluğu üyeliğine adaylığını koymuş olması nedeni 
ile Avrupa Topluluğu ülkeleriyle olan ilişkimizi düzenleyecek ve ön hazırlığı yapacak birime 
ihtiyaç hasıl olduğundan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının adı Avrupa Topluluğu ve Dış İliş
kiler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş dolayısı ile Başkanlığın görevlerine gerekli ilaveler 
yapılmıştır. 

Avrupa Topluluğunun hazırlık çalışmaları sırasında hizmetlerin yoğun olması ve ancak 
müstakil bir Daire Başkanlığı olarak yürütülmesi için 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yapılan değişiklik bu düzenleme çerçevesinde verilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 
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Verilen bir önerge ile 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması istenmiştir. 2 nci ve 3 üncü maddelerdeki değişikliğe paralel olarak met
ne kaldırılan hükümler başlığı altında yeni bir 18 inci maddenin ilavesi kabul edilmiştir. 

Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerdeki "Kanun Hükmünde Kararname" ibareleri "kanun" 
olarak düzeltilerek kabul edilmiştir. 

2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine eklenen fıkralar ile kadro karşılığı sözleşmeli per
sonel çalıştırılmasına imkân tanındığından bu hükmün yürürlük tarihi kanunun yürürlük tari
hi olarak belirlenmiş ve yürürlük maddesi olan 18 inci madde bu şekilde düzenlenerek 19 uncu 
madde olarak; yürütme ile ilgili 19 uncu madde 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Eğitim Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Mustafa Balalar 

Eskişehir 
Kâtip 

Hamdı Ozsoy 
Afyon 
Üye 

Ali Uyar 
Hatay 
Üye 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 
Üye 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 
Üye 

Talat Sargın 
Tokat 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 12.12.1990 

Esas No. : 1/545 
Karar No. : 17 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 sayılı Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararna
me. (l/545)-(K.H.K. No. : 356) ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu, Komisyonumu
zun 6.12.1990 tarihli toplantısında Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı ile Millî Eğitim, 
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcilerinin de iştirakiyle 
incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Hükmünde Kararname daha önce Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda görüşül
düğünden, Komisyonumuzca, bu Komisyonun kabul ettiği metnin görüşmelere esas alınması 
kararlaştırılmıştır. 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Çerçeve 1,2 ve 3 üncü maddeler Komis
yonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği 4 üncü madde yapılan değişiklikle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği, 4/a, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyo
numuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği 8 inci madde yapılan değişiklikle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği 9, 10 ve 11 inci maddeler Komisyonu
muzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Çerçeve 12 nci maddeyle düzenlenen ek 
1,2,3,4 ve 5 inci maddeler Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiş, ayrıca, 
yeni ek 6 ek 7 ve ek 8 inci maddelerinde çerçeve 12 nci maddeye dahil edilerek eklenmesi Ko
misyonumuzca kabul edilmiş ve çerçeve 12 nci madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği; 13, 14, 15, 16, 17, 18 inci maddeler ve 
Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeler ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 19 ve 20 nci maddeler 
Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereği Anayasa Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kemal Kaman 

İzmir 

Sözcü 
Hüseyin Ayam Arvasi 

Van 
Üye 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

(8 inci maddeye muhalifim) 

Üye 
Ayçan Çaktroğulkrı 

Denizli 

Üye 
Mehmet Tahvr Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

Başkanvekili 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kıztloğlu 

Afyon 
Üye 

Mehmet Ali Doğuştu 
Bingöl 

Üye 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 
(8 inci maddenin (a) fıkrasına muhalifim) 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
(8 inci maddenin (a) fıkrasına muhalifim) 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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Anayasa Komisyona Raporu 

Türkiye Büyük Millet Medisi 
Anayasa Komisyonu 28.1.1991 
Esas No. : 1/545 
Karar No. : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 12.12.1990 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 2828 sayılı Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüsünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık ve Sosyal 
tşler ve Millî Eğitim Komisyonlarının Raporları Komisyonumuzun 24.1.1991 tarihli toplantı
sında, Sağlık, Millî Eğitim Bakanlıkları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Komisyonumuz, görüşmelere Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metnin esas alın
masını kabul etmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği 1,2, 3 ve 4 üncü maddeler Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

4/a maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5 inci madde esas itibariyle aynen kabul edilmiş ancak kanun yapma tekniği açısından 
yeniden düzenlenerek ve 6 na madde olarak, 6 ve 7 nci maddeler 7 ve 8 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

8 inci madde 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bendlerinde değişiklik yapmaktadır. 
Tevhidi Tedrisat Kanununun emrettiği eğitimde birlik ve beraberlik ilkesinin korunmasını sağ
lamak amaayla ve 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile okul içi beden eğitimi, spor 
ve izcilik faaliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasında sayıldığını, ayrıca Danış
tay Birinci Dairesinin 31.5.1990 tarihli ve E : 1990/69; K : 1990/86 sayılı kararını da göz önü
ne alan Komisyonumuz, (a) ve (c) bendlerine "okul dışı" ibaresini ekleyerek ve bu maddeyi 
9 uncu madde olarak kabul etmiştir. 

9 uncu madde 3289 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine "Gençlik Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığV'nın eklenmesini öngörmektedir. Komisyonumuz, Kanunun uygulanması sırasında mey
dana gelen boşlukları doldurmak bakımından maddeyi, "Spor Federasyonları Başkanlıkları"-
nın Ana Hizmet Birimlerine eklenmesi, Ana Hizmet Birimlerinde yer alan "Dış İlişkiler Dai
resi BaşkanlığV'nın \ardımcı Birimlere, Yardımcı Birimlerde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Baş
kanlığı''nın Ana Hizmet Birimlerine aktarılması ve aynı değişikliğin Kanuna bağlı Ek-1 sayılı 
cetvelde de yapılmasıyla ve 10 uncu madde olarak kabul etmiştir. 

10 uncu madde 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesini değiştirmektedir; Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün Sürekli Kurullarını düzenleyen bu madde, uygulamada kolaylık sağla
mak bakımından "İl ve İlçe Danışma Kurulları"nın metinden çıkartılması, "Genel Müdürlük 
Ceza Kurulu" ve "ti Ceza Kurulu"nun eklenmesi ve bununla ilgili diğer bendlerin de bu deği
şikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmesiyle 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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Komisyonumuz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini daha etkin bir bi
çimde yürütülebilmesi için 3289 sayılı Kanunun 13 ve 19 uncu maddelerinin, sporcuların sigor
talanmasında daha yararlı bir sistem kurulabilmesi için de 23 ancü maddenin değiştirilmesini 
öngören 12, 13 ve 14 Öncü maddeleri metne eklenmiştir. 

11 inci madde 3289 sayılı Kanunun 31 inci maddesini değiştirmektedir. "Fahri görev"i dü
zenleyen bu maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesi, "Hâkimlik ve Savcılık Mesleği"ni düzen
leyen Anayasanın 140 inci maddesinin beşinci fıkrasının "Hakimler ve savalar, kanunda belir
tilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar." hükmünün, kendi teşkilat kanunla
rında verilen görevler olarak anlaşılmakla beraber, disiplin kurulu kararlarının netice itibariy
le mahkemelerce tetkikinin gerekebileceği göz önüne alınarak metinden çıkartılmış ve madde 
bu değişiklikle 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

16 ncı madde olarak kabul edilen çerçeve 12 nci madde ile 3289 sayılı Kanuna eklenen 
1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 inci Ek Maddeler Komisyonumuzca aynen, 6 ncı Ek Madde ise madde 
metnine "müfettiş" ve "mütercim" ibarelerinin eklenmesi ile kabul edilmiştir. 

13 üncü madde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında kullanılmak üzere "Genç
lik Hizmetleri Dairesi Başkanı" kadrosunun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sa
yılı cetveline eklenmesini öngörmektedir. Komisyonumuz, yeni kurulan bu daire başkanlığımn 
diğer kadrolarının da ihdas edilmesini uygun görmüş ve maddeyi bu değişklikle ve 17 nci mad
de olarak kabul etmiştir. 

14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeler 18, 19, 20, 21, 22 ve 24 üncü madde olarak, Geçici 
1, 2 ve 3 üncü maddeler, aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlük tarihini düzenleyen 19 uncu madde 23 üncü madde olarak ve tüm mad
delerinin, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 18.3.1989 tarihinde yürürlü
ğe girmesini sağlıyacak değişiklikle kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Kâtip 

Maim Geylani 
Hakkari 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 
Üye 

Hûdai Oral 
Denizli 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Başkanvekili 
Ledm Barlas 

Adana 
Üye 

M. Sezai Muslu 
Ankara 

Üye 
ilhan Af km 

Bursa 
Üye 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Üye 
Güneş Müfiüoğlu 

Zonguldak 
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KARŞI OY YAZISI 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 sayılı Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile, 179 ve 181 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair K.H.K. ile ilgili karşı oy yazı
mı saygıyla arz ediyorum. 

K.H.K. çıkarma yetkisinin yürütme organına verilmesi "\asama Yetkisinin Türk Milleti 
Adına Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğuna ve bu yetkinin devredilemeyeceğine dair 
Anayasanın 7 nci maddesine aykırıdır." Yürütmenin bu yolla halk iradesi ile seçilen parlamen
tonun yasama yetkisinin genellikle tümüne müdahale eder duruma gelmesi; "Türkiye Cumhu
riyeti' nin, toplumun huzuru, Millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini zede
lemekte ve Anayasamızın 2 nci maddesine aykırı bir içerik taşımaktadır." Anayasamızın ön
gördüğü Hukuk Devleti: Kanuna bağlı devlet olmanın üstünde Sosyal Hukuk Devleti, halkın 
iradesi ile seçilen parlamentonun mutlak görevi olan ve devredilemeyen yasama yetkisini de 
kullanan hukuk devletidir. 

Oysa ki olağanüstü hallere uygulanması gereken "Hata payı burada da büyük olan" 1982 
Anayasasının 91,120 ve 121 inci maddelerinin demokratik hukuk devletinin kural ve öğelerine 
aykırı hükümlerinin bütünü ile yürütme organına bir yasama yetkisi olarak devri çok tehlikeli 
bir davranış ve sorumluluğa yol açmaktadır. 

Kaldı ki Anayasanın 91 inci maddesi bakanlık ve genel müdürlük teşkilat kanunlarının 
yapımına kadar yasama yetkisinin devlet faaliyetlerinin her alanına müdahaleyi gerektirecek 
içeriği ve kapsamı taşımamaktadır. 

K.H.K. maddelerinin içeriğine kadar varan bu uygulamaların yetki kanununa uygunluğu
nun dahi komisyonlarda parlamento tarafından denetiminin yapılmaması ve K.H.K.lerin her 
türlü tasarrufun yürütme organına bırakılması rejimin demokratik hukuk devleti rejimi ve sosyal 
hukuk devleti kurallarını ve öğelerini taşımadığı savlarina geniş haklılık kazandırmaktadır. 

Hukukun üstünlüğü kuralına da, parlamentoya gönderilen K.H.K. ile ihlal edilmektedir. 
Hukuk Devleti kavramı, sadece kanuna bağlı devlet demek değildir. Hukukun üstünlüğü 

kavramı başlıbaşına tek bir kavramdır, karma bir kavram değildir. Halkın değer yargısına bağ
lı etik bir kavramdır. Bu da meşruiyet anlamını güçlendirir. 

1959 yılında Yeni Delhi'de yapılan dünya hukukçular toplantısında "Hukuk devleti anla
yışı ve hukukun üstünlüğü kuralı tek kavram olarak kabul edilmiştir". 

Şu noktayı önemle belirtmeliyiz ki parlamentonun iktidar kesimini parlamentonun yasa
ma yetkilerini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna devretmesi Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Ulusal Egemenliği tek başına kullanan organ olmaktan çıkarmakta ve bu organa yeni 
ortaklar getirimi içinde tehlikeli dönüşümlerin kapısını açmaktadır. 

Artık egemenliğin kullanılışındaki açıklık ve berraklık kaybolmuştur. 

Egemenliğin başka organlarca, yürütme organınca kullanılışının nereye varacağı, ne za
man, nasıl ulusal egemenliğe sahip çıkacağı belli değildir. Yürütme, artık yasamanın bir türevi 
olmaktan çıkmakta başlı başına bir "yetki" durumuna getirilmektedir. 

Bilinmelidir ki, siyasal demokrasi, parlamenter demokratik sistem içinde her yasama faa
liyetinin düşünce ve tartışma özgürlüğü için yapılanmasını hedef tutan bir rejimdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510) 
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Bir iktidarın meşruluğu, yürütmenin yasa taşanlarını sadece onaylamaktan geçmez. Ve 
bu meşruiyet sadece iktidara gelişi ile de yeterli değildir. İktidarda bulunduğu zaman kendisine 
bu olanağı sağlamış olan Anayasa ve hukuk devleti çerçevesinde kalması, kamuoyuna kulak 
vermesi, yargı organlarının kararlarını uygulaması, anayasal kuruluşlarla işbirliği yaparak, hukuk 
düzeni içinde yasama koşullarını sağlaması ile mümkündür. 

14-16 Eylül 1989 tarihinde George Tawn Üniversitesinde yapılan dünya bilim adamları top
lantısında : 

1. K.H.K.'lerin parlamento faaliyetlerini kısıtladığı ve parlamenter demokratik sistemi 
yok ederek başkanlık, dikta, otoriter ve totoliter sistemlerin yer almasına yol açtığına dikkat 
çekilmiştir. 

2. Başkanlık sisteminin kendine özgü koşulları olan A.B.D. dışında hiç bir ülkede istik
rarlı bir demokrasiye yol açmadığına işaret olunmuş ve bu nedenlerle : 

3. Yürütmenin aktif kanıtı olan Bakanlar Kurulunun parlamentoya karşı mutlak sorumlu 
olması gerektiği, 

4. ' 'Cumhurbaşkanının Devletin ve Milletin birliğinin sembolü olup, etkin siyasal yetki
lere sahip bulunmadığı ve Bakanlar Kurulundan bağımsız, tek başına kullanabilecek yetkileri
nin olmadığı" konusunda mutabakata varıldığı belirtilmiştir. 

Türkiye'de ise başkanlık veya yarı başkanlık sistemine dikta hevesleri ve tek adam düşün
ce ve egemenlik anlayışı içinde büyük bir gidiş görülmektedir. Bu gidiş ilerde telafisi olmayan 
vahim ve tehlikeli ortama doğru toplumu sürüklemektedir. Tüm devlet organları demokratik, 
laik ve sosyal hukuk devleti gereklerinin tarafsız, adil ve eşit olarak bir an önce uygulamalarını 
sağlamak zorundadırlar. 

Bu muhalefet şerhi, sevk edilen Kanun Hükmündeki Kararnamelerin siyasî iktidarın çı
kardığı gereksiz yetki kanunları ve kararnamelerdeki değişikliklerin yetki kanunları karşısında 
incelenmemiş olmasının Anayasanın 91 inci maddesi ve genel hukuk kurallarına aykırı bulun
ması nedeniyle Komisyon raporunun tümünü içeren bir karşı oy yazısıdır. 

Hüdai Oraî 
Denizli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ue 179 ve 181 Sayılı Ka
nan Httkmttnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Httkmttnde Kararname 

2828 ve 3289 sayılı kanunlar ile 179 ve 181 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde deği
şiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarih
li ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 24.1.1989 tarihin
de kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2828 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Kuruluş 

Madde S. — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görev
leri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanlığa bağlı kamu tüzelkişiliği
ne sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurul
muştur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkezi Ankara'dadır." 

MADDE 2. — 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 

"k) Ailenin bütünlüğünü, korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakı
ma muhtaç fertleriyle çocuklanna her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla 
gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak." 

MADDE 3. — 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 

"(1) Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi" 

MADDE 4.— 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — 2828 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununda ve diğer mevzuatta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibareleri "Başbakan
lık", "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Başbakan" olarak değiştirilmiştir." 

MADDE S. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı 1 sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kurumu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Teşkilatı : Merkez 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Serbest Tutulan 
kadro kadro 

Unvanı Sınıfı adedi adedi Toplam 

1. Derece 
Ailenin Bütünlüğünün Ko
runması Dairesi Başkanı GÎH 1 — 1 

MADDE 6. — 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun'un adı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun", bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 
sayılı kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hüküm
lerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor ti ve tlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor 
ti ve tlçe Müdürlükleri", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" 
ve "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değişti
rilmiştir. 

MADDE 7. — 3289 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Amaç 

Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel 
kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor 
ti ve tlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzen
lemektir." 

MADDE 8. —3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(a) Vatandaşın ve gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, 
cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilme
sine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkan
lıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

(c) izcilik, gençlik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve geliş
mesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, 
eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

(d) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini 
yapmak, 

(0 Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostel-
leri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatan
daşın istifadesine sunmak." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 4 üncü. maddesinin anahizmet birimleri bölümüne (e) den sonra gel
mek üzere (f) bendi olarak "Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" eklenmiş ve Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin anahizmet birimleri bölümüne (S) den sonra gelmek üzere "6. Gençlik Hiz
metleri Dairesi Başkanlığı" birimi eklenmiştir. 

MADDE 10. — 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır : 

a) Gençlik ve Spor Şuraları, 
b) Merkez Danışma Kurulu, 
c) Merkez Ceza Kurulu, 
d) ti ve tlçe Danışma Kurulları. 
Danışma organı niteliğindeki gençlik ve spor şuraları, gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili 

faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere Başbakanlıkça ayrı ayrı dü
zenlenir. 

Şuraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle tespit edilir. 

Genel Müdürün teklifi Başbakanın onayı ile, spor faaliyetlerini düzenlemek maksadıyla 
ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir. 

ti danışma kurulunun başkanı vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe danışma ku
rulunun başkanı kaymakamdır. Büyükşehir belediye başkanları ile il ve ilçe merkez belediye 
başkanları kurulun tabii üyesidirler. 

ti ve üçe danışma kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev alamazlar. 
Merkez Ceza Kurulunun kuruluşu ile danışma kurullarının diğer üyeleri ve bu kurulların 

görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 11. — 3289 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 31. — Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekille
rinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri 
olarak çalıştırılabilir. 

İlgili merci'in veya kurulun izni ile hakim ve savcı sınıfına mensup olanlar gençlik ve spor 
faaliyetleri ile ilgili disiplin kurullarında; üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık 
personeli ise kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alınabi
lir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel 
Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır." 

MADDE 12. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
"Kamu Görevlisi Sayılma 

EK MADDE 1. — Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında gö
revlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre 
içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uy
gulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet me
murlarına ilişkin hükümler uygulanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sporcu Sağlığı 

EK MADDE 2. — Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin 
teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbir
liği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülün 

Ödül 
EK MADDE 3. — Gençlik ve spor faaliyetlerinde üstün basan gösteren kişilere ve kuru

luşlara ayni ve/veya nakdi ödül verilebilir, ödülün verilmesine ilişkin esas ve usuller, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Spor faaliyetlerinde verilecek ödülün amatörlüğü ihlal etmemesi esastır. Ancak mahallin 
gelenek ve göreneklerine göre yapılan cirit oyunu, at yansı, pehlivan güreşleri gibi oyunlarda 
konulan özel hediye ve ödüller amatörlüğü bozmaz. 

Özel Saha ve Tesislerin Açılması 
EK MADDE 4. — özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; 

gençlik merkezleri, gençlik tatil kamplan ile benzeri diğer tesislerin yapımında, açılmasında, 
işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakan
lığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir. 

Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Kullanılması 
EK MADDE 5. — Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, beledi

yelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları
na ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetle
rinde ortaklaşa faydalanılır. 

Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve 
yönetimleri tesis sahibi kurumla Başbakanlık arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir." 

MADDE 13. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında kullanılmak üzere 
aşağıda belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 1 sayılı 
cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Kurumu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Teşkilatı : Merkez 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Serbest Tutulan 
kadro kadro 

Unvanı Sınıfı adedi adedi Toplam 

1. Derece 
Gençlik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı GİH 1 — 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : S10) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 179 sayılı "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin adı "Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", bu Kanun Hükmünde Kararname ile di
ğer mevzuatta geçen "MÜH Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi "Millî Eğitim Bakanlı
ğı", "Mil» Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ibaresi "Millî Eğitim Müdürlüğü", "Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakam" ibaresi "Millî Eğitim Bakanı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15. — 179 sayılı Kanun Hükmünde, Kararnamenin 2 nci maddesinin (g), (ı), 
(j), (k), (1), (m) ve (n) bentleri, 8 inci maddesinin (j) bendi, değişik 17 nci maddesi, 39 uncu 
maddesinin (b) bendi ile 41, 50/son fıkrası, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 inci maddeleri; 
181 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (i) bendi İle (39) uncu maddesi
nin (b) bendi ve bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "sosyal hizmetler", "sosyal yardım" 
deyimleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 16. — 181 sayılı "Sağlık ve Sosyal ferdim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin adı "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile diğer 
mevzuatta geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık Bakanlığı", "Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam" ibaresi "Sağlık Bakam" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 17. — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (ı) bendi 
ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin anahizmet birimleri bölümünün 9 uncu 
sırası "Avrupa Topluluğu ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı" olarak, 17 nci maddesinin (c) bendi 
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Bakanlığın yabana ülkelerle ve Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerini düzenlemek ve 
konu ile ilgili hizmetleri yürütmek," 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve ata
nıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklan de
vam eder. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yö
netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararna
meye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen protokoller yü
rürlüğe girinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510) 
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(Hükümetin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. (kal 
Başbakan 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y B. (kal 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Adalet Bakam 
M. Tbpaç 

İçişleri Bakam 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin . 

Bayındırlık ve tskan Bakanı 
/ S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E, Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal \ardim Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. V. 
E. Pakdemirli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T Titiz 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Ka
nun Httkmttnde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Httkmttnde Kararname

nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 2828 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kuruluf 
Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görev

leri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanlığa bağlı kamu tüzelkişiliği
ne sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurul
muştur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı An
kara'dadır." 

MADDE 2. — 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 
"k) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma 

muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla 
gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak." 

MADDE 3. — 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 
"1) Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi" 

MADDE 4. — 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Kurumun merkez teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkam, 

Uzman Tabip, Hukuk Müşaviri, Avukat, Mimar, Mühendis, Bilgisayar İşetmeni, Şube Müdü
rü, Eğitim Merkezi Müdürü, Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrolarına karşılık gösterilmek 
kaydıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştı
rılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir. Ancak, bu 
görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
ler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
MADDE 4/a. — 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. — Ek madde 1, ek madde 2 olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE S. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 

teşkilatında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı 1 sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 
Kurumu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Teşkilatı : Merkez 

İhdas Edilen Kadroların 

Serbest 
Kadro 

Unvanı Sınıfı Adedi 
1. DERECE 
Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi 
Başkanı GÎH 1 

Tutulan 
Kadro 
Adedi Toplam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Vatandaş ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğiti

mi, oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değer
lendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü 
alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

c) Okul dışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik ve spor faaliyetlerini programlamak, dü
zenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor eleman
ları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

d) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yap
mak, 

0 Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelle-
ri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatan
daşın istifadesine sunmak," 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 11. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

"Kamu Görevlisi Sayılma 
EK MADDE 1. — Ek 1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

Sporcu Sağlığı 
EK MADDE 2. — Ek 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ödül 
EK MADDE 3. — Ek 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Özel Saha ve Tesislerin Açılması 
EK MADDE 4. — Ek madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Kullanılması 
EK MADDE 5. — Ek 5 inci madde aynen kabul edilmiştir." 

MADDE 13. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 16. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (i) bendi, 17 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere 17/A maddesi eklenmiş, 8 inci maddesinin (ı) bendiyle 17 nci maddesinin (c) bendi ve 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 9 uncu sırası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu cetvele "10. Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

' "i) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı." 

'Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairen Başkanlığı 
MADDE 17/A. — Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev 

ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağ
lar. Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının Koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, 
bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama 
çalışmaları ile ilgili işleri yürütür." 

"ı) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı," 
"c) Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri 

yürütmek," 
"9. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı." 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 18. — 6.12.1989 tarih ve Kanun Hükmünde Kararname 396'nın 28 inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ile kaldırılan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve atanıncaya kadar eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe gi
rinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması
na devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen protokoller, yürürlüğe girinceye kadar 
mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 19. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 18.3.1989 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Edrgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmttnde Kararname

nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 1 inci madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 2 nci madde Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 3 üncü madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2828 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Kurumun merkez teşkilatında; Genel Müdür, Gene! Müdür Yardımcısı. 1 inci Hukuk 
Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Baş Müfettiş, Şube Müdü
rü, Müfettiş, Avukat, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Mimar, Mühendis, Bilgisayar İşletme
ni, Bilgisayar Programcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, Döner Sermaye Merkez Müdürü" kadro
larına karşılık gösterilmek kaydıyla, 6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli perso
nel çahştınlabilir.Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet 
Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esaslan ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
ler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
MADDE 4/a. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 4/a maddesi Komisyo

numuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği S inci madde Komisyo

numuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 6 ncı madde Komisyonu

muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 7 nci madde Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

a) Vatandaşın ve gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, 
cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilme
sine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkan
lıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

c) İzcilik, gençlik ve spor faaliyetlerini programlamak düzenlemek, yönetmek ve gelişme
sini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğit
mek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, 
f) Beden Eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelle-

ri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatan
daşın istifadesine sunmak. 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 3289 Sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Kamu Görevlisi Sayüma 
EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Ek Madde 1 Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sporcu Sağlığı 
EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Ek Madde 2 Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ödül 
EK MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Ek Madde 3 Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel Saha ve Tesislerin Açılması 
EK MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Ek Madde 4 Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Kullanılması 
EK MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği Ek Madde 5 Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında; Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri, Spor Kontrolörü ve 
Yardıması, Tabip, Hukuk Müşaviri, Avukat, Mimar, Mühendis, Şube Müdürü, Aşçı kadroları 
karşılık gösterilmek suretiyle, 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile diğer kanunların sözleş
meli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel ça
lıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalışbrılacaklar için yükseköğretim yanında, Devlet Memurlan 
Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Be şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
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EK MADDE 7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kadrolarında çalı
şan memurlara, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde yeralan fazla ça
lışma ücretinin yansı aynı esas ve usûllere göre ödenir. 

EK MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve örgün Eğitim Kurumları ara
sındaki Yurtiçi Spor Yarışmaları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürü
tülür. Bu Kurumlara ait Yurtdışı Spor Yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri ise Millî 
Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür 
ve yurtdışında temsil edilir. 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 13 üncü madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 14 üncü madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 15 inci madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 16 ncı madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 17 nci madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldtrüan Hükümler 
MADDE 18. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 18 inci madde Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği Geçici Madde 

1 Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği Geçici Madde 

2 Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği Geçici Madde 
3 Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 19 uncu madde Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 20 nci madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ANAYASA KOMİSONUNUN KABUL ETTlöt METİN 

2828 Saydı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiye* 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 119 ve 181 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 2828 sayılı Kanunun 5 ind maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kuruluş 
Madde S. — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görev

leri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanlığa bağlı kamu tüzelkişiliği
ne sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurul
muştur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı An
kara'dadır." 

MADDE 2. — 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 
"k) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma 

muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla 
gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak." 

MADDE 3. — 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 
"1) Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi" 
MADDE 4. — 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Kurumun merkez teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı 1 inci Hukuk Mü

şaviri, Teftiş Kurulu Başkam, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Baş Müfettiş, Şube Müdürü, 
Müfettiş, Avukat, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Mimar, Mühendis, Bilgisayar İşletmeni, 
Bilgasayar Programcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, Döner Sermaye Merkez Müdürü" kadrola
rına karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli perso
nel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştınlacaklar için yükseköğrenim yamnda, Devlet 
Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
ler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
MADDE 5. — 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. — 2828 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Kanununda ve diğer mevzuatta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olarak geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibareleri "Başbakan
lık", "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Başbakan" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: S10) 



— 25 — 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun adı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüsünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun", bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 
sayılı kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hüküm
lerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor ti ve tlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor 
ti ve tlçe Müdürlükleri", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" 
ve "MIiIÎ Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değişti
rilmiştir. 

MADDE 8. — 3289 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Amaç 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel 

kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor 
ti ve tlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzen
lemekte." 

MADDE 9. — 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. * 

a) Vatandaşın ve okuldışı gneçlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğiti
mi, oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değer
lendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü 
alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

c) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, 
yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve ha
kemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

d) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yap
mak, 

0 Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelle-
ri, kampları ile; saha tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatanda
şın istifadesine sunmak. 

MADDE 10. — 3289 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde ve Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ekli (2) sayılı listedeki şekilde değiştirilmiştir. 

Merkez Teşkilatı 
Madde 4. — Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve De

netim Birimleri, \ardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir. 
Ana Hizmet Birimleri: 
a) Spor Federasyonları Başkanlıkları 
b) Tesisler Dairesi Başkanlığı 
c) Sağlık tşleri Dairesi Başkanlığı 
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı 
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e) Gençlik Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı 
O Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı 
g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 

Danışma ve Denetim Birimleri: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
b) Hukuk Müşavirliği 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
d) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı 

Yardımcı Birimler: 
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
b) tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı 
c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
d) Savunma Uzmanlığı 

Bağlı Birimler: 
Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü 
Genel Müdürlük Teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sürekli Kurullar 
Madde 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır: 

a) Gençlik ve Spor Şûraları 
b) Merkez Danışma1 Kurulu 
c) Merkez Ceza Kurulu 
d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu 
e) İl Ceza Kurulu 

Danışma Organı niteliğindeki gençlik ve spor şûraları, gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili 
faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere Başbakanlıkça ayrı ayrı düzen
lenir. 

Şûraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle teşkil edilir. 
Genel Müdürün teklifi, Başbakanın onayı ile gençlik ve spor faaliyetlerini düzenlemek mak

sadıyla ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir. 
Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üyeleri ile 

ti Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuruluş, görev, yetki ve so
rumlulukları yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 12. — 3289 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bütçe ve Malî Hükümler: 
Madde 13. — özel Bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdür

lük direktifleriyle illerin ihtiyaçları göz önünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından 
Ekim ayı başında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten 
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sonra Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarma
lar valinin onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

MADDE 13. — 3289 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Federasyon Baskanlartnm Seçimi ve KuruUartntn "Eskili 
Madde 19. — Federasyon Başkanları seçimle göreve gelirler ve bu görev fahridir. 
Federasyon Başkanlarının seçimi, kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorum

lulukları ile kurullarını atamaya ilişkin hükümler çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
MADDE 14. — 3289 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sporcuların Sigortalanman 
Madde 23. — Millî Takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer 

alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ika
metgâhına ulaşıncaya kadar, Millî Tkkım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya 
gidiş tarihlerinden, ikametgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, 
hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanır. 

Sigortalama esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 15. — 3289 sayılı Kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fahri Görev 
Madde 31. — Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekille

rinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri 
olarak çalıştırılabilir. 

Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organi
zasyonlarda görev alabilirler. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idarî görev alınabi
lir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel 
Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır." 

MADDE 16. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Kamu Görevlisi Sayılma 
EK MADDE 1. — Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında gö

revlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre 
içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uy
gulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet me
murlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Sporcu Sağltğt 
EK MADDE 2. — Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin 

teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbir
liği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür. 

Ödül 
EK MADDE 3. — Gençlik ve spor faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişilere ve kuru

luşlara ayni ve/veya nakdî ödül verilebilir, ödülün verilmesine ilişkin esas ve usuller, Maliye 
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ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Spor faaliyetlerinde verilecek ödülün amatörlüğü ihlal etmemesi esastır. Ancak mahallin 

gelenek ve göreneklerine göre yapılan cirit oyunu, at yansı, pehlivan güreşleri gibi oyunlarda 
konulan özel hediye ve ödüller amatörlüğü bozmaz. 

Özel Saha ve Tesislerin Açılması 
EK MADDE 4. — özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; 

gençlik merkezleri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer tesislerin yapımında, açılmasında, 
işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakan
lığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir. 

Kamuya Ait Saha ve Tesislerin KuUanüması 
EK MADDE 5. — Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, beledi

yelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları-
na ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetle
rinde ortaklaşa faydalanılır. 

Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve 
yönetimleri tesis sahibi kurumla Başbakanlık arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir. 

EK MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında; Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri, Spor Kontrolörü ve 
Yardımcısı, Tabip, Hukuk Müşaviri, Avukat, Mimar, Mühendis, Müfettiş, Şube Müdürü, Mü
tercim, Aşçı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın 
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğretim 
yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esaslan ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

EK MADDE 7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kadrolarında çalı
şan memurlara, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde yeralan fazla ça
lışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir. 

EK MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve örgün Eğitim Kurumları ara
sındaki Yurtiçi Spor Yarışmaları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürü
tülür. Bu Kurumlara ait Yurtdışı Spor Yarışmaları ile Milletlerarası tzcilik Faaliyetleri ise Mlilî 
Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür 
ve yurtdışında temsil edilir. 

MADDE 17. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında kullanılmak üzere 
ekli (3) sayıtı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye bağlı 1 sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 18. — 179 sayılı "Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar nam e"nin adı "Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
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Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", bu Kanun Hükmünde Kararname ile di
ğer mevzuatta geçen "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi "Millî Eğitim Bakanlı
ğı", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ibaresi "Millî Eğitim Müdürlüğü", "Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi "Millî Eğitim Bakanı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 19. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g), (ı), (i), 
(k), (I), (m) ve (n) bentleri, 8 inci maddesinin (j) bendi, değişik 17 nci maddesi, 39 uncu mad
desinin (b) bendi ile 41, 50/son fıkrası, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68.inci maddeleri; 181 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (i) bendi ile 39 uncu maddesinin (b) 
bendi ve bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "Sosyal hizmetler", "Sosyal yardım" de
yimleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20. — 181 sayılı "Sağlık ve Sosyal T&rdım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin adı "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile diğer 
mevzuatta geçen "Sağlık ve Sosyal \ardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık Bakanlığı", "Sağlık ve 
Sosyal \ardım Bakanı" ibaresi "Sağlık Bakam" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 21. — 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (i) bendi, 17 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere 17/A maddesi eklenmiş, 8 inci maddesinin (ı) bendiyle 17 nci maddesinin (c) bendi ve 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 9 uncu sırası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu cetvele "10. Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

"i) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı." 

'Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 17/A. — Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev 

ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağ
lar, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar, Avrupa Topluluğu ile görevli 
Devlet Bakanlığının Koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel 
politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yü
rütür." 

"ı) Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı," 
"c) Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri 

yürütmek," 
"9. Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı." 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 22. — 6.12.1989 tarih ve Kanun Hükmünde Kararname 396'nın 28 inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun ile kaldırılan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve atanıncaya kadar eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam eder. 
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GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe gi
rinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması
na devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğe girinceye kadar mev
cut protokollerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 23. — Bu Kanun 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kurumu 
Teşkilatı 

Unvanı 

Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Listeler 
(1) SAYILI LtSTE 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Merkez 

thdas Edilen Kadroların 

Sınıfı 

1. DERECE 
Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi 
Başkanı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

Tutulan 
Kadro 
Adedi Toplam 

GtH 

(2) SAYILI LtSTE 
(1) SAYILI CETVEL 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı 

Genel Müdür Genel Müdür \ard. Ana Hizmet Birimleri 
Danışma ve Denetim 

Birimleri 
T&rdıma 
Birimler 

Genel Müdür Genel Müdür Ysrd. 

Genel Müdür ttıd. 

1. Spor Federasyonları 
Başkanlıkları 

2. Tesisler Dairesi 

1. Teftiş Kurulu 1 
Başkanlığı 

2. Hukuk Müşavirliği 2 

Genel Müdür Yard. 3. Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığı 

3. Araştırma, Planlama 3. 
ve Koordinasyon 
Dairesi Başkanhğı 

Genel Müdür Yard. 4. Spor Eğitimi Dairesi 4. Spor Kontrolörleri 
Başkanlığı Kurul Başkanlığı 

5. Gendik Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 

6. Spor Kuruluşları 
Dairesi Başkanlığı 

7. Spor Faaliyetleri 
Dairesi Başkanlığı 

Personel ve Eğitim 
Dairesi Başkanhğı 
İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanlığı 
DışOişlriler Dairesi 
Başkanlığı 

4. Savunma Uzmanlığı 
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(3) SAYILI LÎSTE 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Merkez 

Unvanı Sınıfı 

6. DERECE 
Şef 
Memur 

7. DERECE 
Memur 

8. DERECE 
Memur 

9. DERECE 
Memur 
Daktilo 

10. DERECE 
Daktilo 

Toplam 

GtH 
GlH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 
GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

Serbest kadro adedi 

1. DERECE 
Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı 
Spor Kontrolörleri Kurul Başkam 
Genel Sekreter 
Şube Müdürü 

2. DERECE 
Şube Müdürü 

3. DERECE 
Şube Müdürü 

4. DERECE 
Şef 

5. DERECE 
Şef 
Memur 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 
GtH 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 
1 
5 
5 

12 

7 

7 

3 

3 

5 

5 

2 
2 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Taşra 

Unvanı Sınıfı 

1. DERECE 
Şube Müdürü 
Sportif Eğitim Uzmam 

2. DERECE 
Gençlik Merkezi Müdürü 
Şube Müdürü 
Sportif Eğitim Merkezi Müdürü 

3. DERECE 
Gençlik Merkezi Müdürü 
Şube Müdürü 
Sportif Eğitim Merkezi Müdürü 

7. DERECE 
Muhasebeci 

9. DERECE 
Memur 
Mutemet 
Ambar Memuru 
Ayniyat Memuru 

10. DERECE 
Daktilograf 

11. DERECE 
Şoför 

12. DERECE 
Bekçi-Bakıcı 
Teknisyen Yardımcısı 

GİH 
GtH 

Toplam 

GtH 
GtH 
GtH 

Toplam 

GtH 
GtH 
GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

GtH 

Toplam 

YHS 
YHS 

Serbest Kadro 
Adedi 

40 
10 
15 

65 

33 
15 
15 

63 

6 

30 
6 
6 
6 

+ 

+ 

t 

48 

12 

12 

12 

12 

130 
20 

Toplam 150 
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