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.1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre 
Sanayi A.Ş.'ni haksız ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/5) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının grizu faciasında 
iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirle
ri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/325, 1/326, 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları: 25, 26, 48, 46) üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak, açık oya sunuldu ve oyların ayırımı sonucunda, kabul edilerek kanunlaştıkları 
açıklandı. 

İleri sürmüş oldukları görüşlerden farklı görüşlerin kendilerine,atfolunması nedeniyle: 
İçişler Bakanı İsmet Sezgin şahsı adına, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, RP Grubu adına, 
Birer konuşma yaptılar. 

26 Mart 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.42'den son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk 
Başkan 

Halil Çulhaoğlu Isılay Saygın 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kadir Ramazan Coşkun Halil ibrahim Artvinli 

İstanbul Kocaeli 
Kâtip Üye Kâtip Üye . 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 3 . 1992 Perşembe 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, SSK mensuplarının tedavisi için Yanık Teda
vi ve Organ Nakli Hastanesi ve diğer hastanelerle anlaşma yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/107) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1992) 

2. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, şeker pancarı paralarının ne zaman ödeneceği
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/108) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1992) 

3. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO İş
letmesinin doğal gaz fiyatlarına yaptığı zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/109) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1992) 

4. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Kayseri-Meybuz tesislerinde çalışan işçilerin 
5 aydır maaş alamadıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/110) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.3.1992) 

Genel Görüşme önergesi 

1. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çözüm 
bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1992) 
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Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 

haksız ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/5) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının grizu faciasında iş güvenliği 

tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sora alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştarması açılma
sına ilişkin önergesi (10/46) (Başkanlığa geliş tarihi : 233.1992) 

2. — Bingöl Milletvekili Kâzm Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve yurttaşla
rımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/47) (Başkanlığa geliş tarihi : 233.1992) 

3. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin prob
lemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tespit etmek amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/48) (Başkanlığa geliş tarihi : 233.1992) 

4. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin faali
yetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.3.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoglu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

'•— © • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek, sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELER 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni lıaksız 

ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Tasar lıakkında Meclis soruşturması 
acümasina ilişkin önergesi (9/5) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 6.3.1992 günlü ve 

06-07341 sayılı yazı üzerine, Başkanlığınızın 20.3.1992 günlü Genel Kurulun 56 ncı Birleşimin
de yapılan sunuşta Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 6.3.1992 günlü ve 06-07341 sayılı 
yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen Teftiş Raporunun değerlendirilmesi istenmektedir. 

Başbakanlığın yazısına bağlı Başbakanlık Müfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenlenen 
20.2.1992 gün ve RP. 1992-1 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda, devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar'ın görevi sırasında Türkiye Gübre 
Sanayi A.Ş. (TÜGSAŞ)'dan kendi kişisel harcamalarında kullanılmak üzere 348 milyon 840 
bin TL.'hk, pul, zarf ve etiket aldığı, ancak, daha sonra bunun 213 milyon 424 bin 514 liralık 
bölümünü Devlet Bakanlığınca kullanılmayarak TÜGSAŞ'a iade edildiği, kalan 135 milyon 
415 bin 486 liralık bölümünün ise keyfî ve haksız olarak harcanmak suretiyle kurumun bu mik
tarda zarara sokulduğu belirtilmiştir. 

Devlet Bakanlığınca bu suretle yapılan harcamalar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, Teşebbüsün Ana Statüsü ve Başbakanlıkça 1991 yılında yayımlanan 1991/2 ve 1991/18 
sayılı Kamu Harcamalarında Uyulması Gereken Tasarruf Genelgesine aykırı bulunmaktadır. 
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Açıklanan nedenlerle, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni, 135 milyon 415 bin 486 lira haksız 
ve keyfî zarara sokan devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Yüce Meclisçe Anayasanın 100 ün
cü maddesi ve İçtüzük uyarınca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımız
la arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Şabri Yavuz 
Kırşehir 

Fuat Çay 
Hatay 

Ali Dinçer 
, Ankara 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mehmet Alp 
Kars 

Muzaffer Demir 
Muş 

Faik Altun 
Antalya 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Mehmet Erdal Koyuncu 
Siirt 

Kemal Tabak 
Adıyaman 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Nihat Matkap 
Hatay 

Remzi Kartal 
Van 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Ender Karagül 
Uşak 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

ibrahim Gürsoy 
istanbul 

Ural Köklü 
Uşak 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Halil Çuthaoğlu 
tzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Haydar Oymak 
Amasya 

Ziya Halis 
Sivas 

Atilla Hun 
Kars 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

— 6 — 



T.B.M.M. B : 62 26 . 3 . 1992 O : 1 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 
Naif Güneş 

Siirt 
Ali Uyar 

Hatay 
Ahmet Türk 

Mardin 

Sırrı Sakık 
Muş 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Cemal Şahin 
Çorum 

Salman Kaya 
Ankara 

BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, gö
rüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurula sunulacaktır. » 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının grizu faciasında iş güvenliği tedbirleri
nin alınıp alınmadığım ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/46) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Mart 1992 tarihinde Zonguldak-Kozlu Kömür Ocağında meydana gelen 275 işçimizin 

ölümüne ve birçoğunun da yaralanmasına sebep olan Grizu faciasında bir ihmalin bulunup 
bulunmadığının; asrın imkânları içinde gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığının 
ve bundan böyle de alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi için Anayasanın 98 inci TBMM 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla 
arz ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Zeki Ünal 
Karaman 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 
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Ahmet Fevzi Inceöz Fethullah Erbaş 
Tokat • - . • • Van 

Musa Demirci Hasan Dikici 
Sivas Kahramanmaraş 

Mustafa Ünaldı . ; . ' ' . 
Konya 

Gerekçe : 4 Mart 1992 tarihinde meydana gelip 275 işçimizin ölümüne, birçoğunun da ya
ralanmasına sebep olan Grizu Faciası bu milleti derinden üzmüştür. Hele hele bu faciaya sebep 
olan eksiklikleri gidermek var iken, milletin, özellikle bölge halkının ekmek kapısı olan ocak
ların kapatılmasının gündeme getirilmesi yani, "Ölümlerden ölüm beğen" ya da "kırk satır 
mı, kırk katır mı?" ifadelerine uygun düşen bir tavrı ortaya koymaktadır. 

Gerekli tedbirleri zamanında alarak böyle faciaların tekerrür etmesini önlemek, en azın
dan aza indirmek mümkün iken, felakete teslim olmak, kendimizi her yönden dışa bağlayacak . 
ithalat yolunu seçmek, kabul edilebilir durum değildir. 

Gün geçmiyor ki gazetelerde milletin moralini bozucu: 
"îhmal kurbanı oldular", 
"Facia 7 milyara önlenebilirdi", 
"Uzmanlar: Ocaklar kapatılamaz", 
"Bilgisayar ölümü göstermişti", 
"îhmal kurbanı oldular", 
"İhmale bak!", 
"Alaton'un yeni işi", 
"Suçlu sistem", 
"Bu ocaklar kapatılsın", 

gibi ifade ve haberler eksik olmasın. Bu haberler ne kadar doğrudur? doğruluk derecesi nedir? 
Bunlar doğru değilse, doğrular nelerdir? Meclisimiz tarafından' tespit edilip millete ilan edil
mesi gerekmektedir. 

Bu ve bunun gibi felaketler olduğunda bir feryadı»figan kopmakta, kısa bir müddet sonra 
unutulduğu için de tekerrür edip gitmektedir. Halbuki, bu çok yanlıştır. Birçok yönden zarar
lar ortaya çıkmaktadır. Bu tavır, milletin kendine itimadını, milletin idarecilerine itimadını sars- , 
makta, geleceğine ümitle bakma hakkını gasp edici bir anlayışı sergilemektedir. Milletin geri 
kalışının ve bir türlü toparlanamamasının sebeplerinden biri de, milletin kendine, kendini yö
netenlere itimadının kalmamasıdır. , 

işte, daha tutarlı yarınlara varmak, ihmal varsa bir daha olmamasının tedbirlerini şimdi
den almak, faciada kaybettiğimiz işçilerin yakınlarının hislerine tercüman olmak, gönüllerine 
su serpmek, varsa sorumlulara gerekli işlemleri yapmak için Meclisçe bir araştırma yapılması
na şiddetle ihtiyaç vardır. 

İşbu araştırma önergesi, bu konudaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için hazırlanmış ve 
Genel Kurula sunulmuştur. ( 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
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3. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve yurttaşlarımı
zın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Medis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/47) 

BAŞKAN.— Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın içinde bulundukları sıkıntıların tes
pit edilmesi ve bu konuda alınacak tedbirleri araştırmak üzere Anayasanın 98 ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasını saygıyla arz ederiz. • 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Lütfü Doğan 
Gümüşhane 

Musa Demirci 
Sivas 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

İsmail Coşar 
Çankırı 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Fethullah Erbaş 
Van 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Gerekçe: 
Türkiye'den Avrupa'ya işçi göçünün başlamasının 30 uncu yılına' girmiş bulunuyoruz. 

1950'li yıllar, toplum yapımızda önemli değişiklikleri beraberinde getiren hareketli yıllar
dı. Yüzyıllar boyunca tarıma, toprağa bağlı bir hayat sürdüren Anadolu köylüsü, bu yıllarda 
kendini, kırdan kente akan yoğun bir göçün içinde buldu. O güne kadar böylesi bir iç göç ola
yına bile yabancı olan Türk toplumu, aradan on yıl geçtikten sonra sınır ötesi göç ile tanışa
caktı. Yüzyıllardır "fütuhat" amacı dışında Batı toplumu içine girmemiş olan Türk insanı, 
bilhassa Federal Alman girişimciliğinin çağrısı sonucu Batı Avrupa işgücü pazarına girdi. 

30 Ekim 1961 tarihinde Federal Almanya ile yapılan İşçi Mübadelesi Anlaşmasını 1964'te 
Avusturya, Hollanda ve Belçika ile, 1965'te Fransa ve 1967'de İsveç'le yapılan sözleşmeler izledi. 

Böylece, 2 nci Dünya Savaşından büyük zararlarla çıkan Avrupa devletlerinin bozulan sosyal 
ve iktisadî düzenlerini yeniden kurmak için ihtiyaç duyulan işgücü açığına karşı bulunan çö
züm, hukukî bir dayanağa kavuşuyordu. 
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Avrupa'ya işçi göçünün başladığı ilk yıllarda daha çok, teknik düzeyde ele alınan bu prob
lemler, vatandaşlarımızın yerleşik bir konuma geçmeleri üzerine toplumsal bir mahiyet kazan
mış ve bulundukları yerlerde meselelerinin çözümü artık zaruret halini almıştır. 

Sayıları üç milyonu bulan bu insanların bir kısmı orada iş sahibi olmuşlardır. Sadece Al
manya'da 34 bin civarında kendi nam ve hesabına iş kurmuş müteşebbisimiz vardır. Yine, yal
nız Almanya'da 480 bin civarında okul çağında çocuk bulunmaktadır. Bunlardan 14 bini üni
versitede okumaktadır. Bir kısım,vatandaşımız orada emekli olmuştur. Geri kalan çocuklar 
bakımından durum hiç de iç açıcı değildir, Yüzde 25'e varan bir nispeti, kasten, zeka geriliği 
olduğundan bahisle, layık olmadıkları eğitim kurumlarında okumaya mecbur edilmektedir. 

Eğitim ve özellikle dinî eğitim açısından çok büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar. Üçün
cü nesil olarak ifade edilen orada doğmuş ve büyümüş bu çocuklar ve gençler, neredeyse, millî 
benliklerini ve kimliklerini kaybetme durumuyla karşı karşıyadırlar. Anadilleri ve dinlerini ye
terince öğrenme imkânı yoktur. Verilen dersler yetersiz ve hatta maksat dışıdır. Dinî eğitim adı 
altında Müslümanlıkla alakası olmayan bilgiler verilmektedir. Bizatihi kendi görevlilerimizden 
dahi sayısız şikâyetler alınmaktadır. İşin bu yönü yürekler acısıdır. 

Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren problemlerin başında 1992 Avrupası gelmektedir. BiIinT 

diği gibi, 1992 yılının sonunda gerçekleşecek olan Birleşik Avrupa'da, topluluk üyesi ülkelerin 
vatandaşlarına, başta serbest dolaşım olmak üzere, pek çok yeni imkân sunulacaktır. Bu ba
kımdan, serbest dolaşım, bizim Avrupa'daki vatandaşlarımıza, önümüzdeki yıllarda da sıkıntı 
vermeye devam edecektir. v ' 

İfade etmesi pek olay olmasa da, dile getirmeye mecburuz ki; artık, Türk pasaportuna 
vize vermeyen Avrupa ülkesi kalmamış gibidir ve bu uygulama bir zorluk olmaktan öte Türki
ye Cumhuriyetinin itibarıyla ilgili bir mesele olmaya başlamıştır. •• * . 

Bedelli askerlik, yurt dışındaki insanlarımızın yıllardır kesin çözüm bekleyen meselelerin-
dendir. 

Yine yıllardır, çifte vatandaşlık net bir çözüme kavuşturulmadığı için, Avrupa'daki vatan
daşlarımız, normal bir vatandaş konumuna yükselememektedir. 

Bizler, bu insanları sadece döviz getiren insanlar olarak göremeyiz. Hükümetçe yapılacak 
pek çok hizmet bir avuç gönüllü kuruluş ve insanın gayretine terk edilmiştir. Her türlü yabancı 
telkine açık olan ve millî kimliklerinin korunması yolunda hiçbir gayret göstermediğimiz bu 
insanlara hepimiz minnet ve şükran borçlu olmalıyız, 

Yeni baştan teşkilatlanma da dahil olmak üzere, meselenin eğitim, kültür, sosyal hizmet
ler, vs. gibi bütün yönleriyle ele alınması ve hükümetlere bundan böyle ışık tutacak kalıcı poli
tikaların ve uygulamaların tespitine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize 'sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

4. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil/ürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin problemlerini, 
alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/48) 

J '• • • - . - . 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Din görevlilerinin problemleri, alınacak tedbirler ve uygulamaya konulacak yeni 
politikalar" konusunda Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddele
ri gereğince bir Meclis araştırmasının açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Fevzi İnceöz 
Tokat 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Abdullah Gül 
Kayseri 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Fethullah Erbaş 

Van 
Musa Demirci 

Sivas 

Gerekçe: 
İnsanlığın hayatında, dinin ve din görevlisinin önemi, kişi ve toplumlar için bilinen bir 

gerçektir. 

İnsanın yaratılışı ile başlayan din ve dinî duygu, insanlık âleminin hiçbir devirde vazgeç
mediği ilahî bir prensip olarak günümüze kadar devam edegelmiştir. 

Tarihimize baktığımızda, ecdadımızın dine ve dinî duygulara sarıldığı devirlerde devlet, 
her bakımdan güç ve kuvvet kazandığını, bu duygudan uzaklaştıklarında da devletin zayıfla
dığını ve hatta büyük ölçülerde felaketlere maruz kaldığını görürüz. 

Bunun içindir ki, ecdadımız dine, dinî müessese ve din görevlilerine önem vermişlerdir. 
Onların bu hizmetleri, 24.3.1924 tarihîne kadar devam etmiş, bu tarihten sonra da aynı görev 
429 sayılı Kanunla kurulan Diyanet Reisliğine devredilmiştir. Devredilen görevler, 633 sayılı 
Kanunda Başkanlığın görevi şöyle belirtilmiştir. 

"...İslam Dininin inançları ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusun
da toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yürütmük..." 

Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 90 bine yaklaşan personeli, kanunda sayılan bu gö
revleri kısıtlı imkânlarına rağmen, yapma azim ve gayreti içindedir. 
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90 bin görevli içinde yer alan, başkan, daire başkanları, kurul üyeleri ve müftülerimiz, 
maddî bakımdan, emsali kuruluşların seviyesine yeni getirilmişlerdir. Bunların sayısı 2 bin ci
varındadır. Geri kalan 85 bin personel, meslek okulu mezunları olmalarına rağmen, maaş ve 
tazminatlar yönünden, benzeri personelin çok gerisinde bırakılmışlardır. Şöyle ki: 

Ek gösterge, din hizmetlerine, emsali kuruluşlardan beş sene sonra, en düşük tabandan 
verilmeye başlanmış, bu uygulama halen devam etmektedir. 

Ek göstergede olduğu gibi, diğer tazminat ve ödenek miktarları da benzeri personelin ge
rilerinde kalmaktadır. 

Aynı görevleri yaptıkları halde, ayrı okullardan mezun oldukları için farklı ücret almakta
dırlar. 

Din .hizmeti sınıfından, çalışanların tazminat almalarına rağmen, aynı nitelikler aranan 
görevlere tayin olan merkez ve taşrada genel idare hizmeti yapanlara tazminat verilmemektedir. 

Cami görevlilerinin, cami lojmanı olmadığından, günde beş vakit camiye gidip gelmekle, 
bütün vakitleri yolda geçmektedir. Diğer taraftan, almış oldukları maaşları, ancak kira, yol 
ve ekmek parasına yetmektedir. Köylerde tmam-Hatiplik yapanlar ise, cami köşelerinde barın
maya terk edilmişlerdir. 

Her kuruluşun, il ve ilçelerde misafirhaneleri, evleri, dinlenme yerleri bulunmuş olmasına 
rağmen, hiçbir il ve ilçede din görevlileri için benzeri bir yer mevcut değildir. 

Diyanet'in aslî görevlerinden birisi irşattır. Bu görevi vaizlerimiz yerine getirmektedirler. 
Vaizlik mesleği günümüzde cazibesini tamamen kaybetmiştir. 

Bunun açık misali : Başkanlık bünyesinde 1 400 vaiz kadrosu vardır. Bu kadronun 699'u 
dolu, 701'i boştur. Halen 288 tlçe ve 15 ilimizde vaiz yoktur. 194 cezaevi kadrosu vardır. Sade
ce 23'ü dolu 171'i boştur. 25 yıl hizmet yapmış yüksek tahsilli bir vaizin eline bugün 1 milyon 
860 bin lira geçmektedir. Günümüzde bir takım tefsir 500 bin ile 1 milyon liradır. Bunu dahi 
alamayan vaiz ve Îmam-Hatip, vaaz ve hutbelerini nasıl hazırlayacaklardır? 

Murakıpların, tmam-Hatiplerin, müezzin ve kayyımların durumları daha da içler acısıdır. 
Bugün, din görevlileri, almış oldukları maaşları ile, sadece ekmekle karınlarını duyurabil

mektedirler. Bu durumda olan din görevlileri için, "beklenen hizmeti veremiyorlar" diye ya
kınmak yersiz bir yakınmadır, 

Hepimiz, din görevlilerimizin, giyimli, kuşamlı, kültürlü olmalarını istemişiz; fakat onla
rın bu hale gelmelerinin birinci faktörü olan maddî mahrumiyetlerini giderme yoluna bir türlü 
gitmemişizdir. Onların mağduriyetlerini daha da çoğaltmak mümkündür. 

Her kademede bulunan insanımıza din hizmeti verme durumunda bulunan din görevlile
rimizin özlük ve sosyal haklarını emsaline uygun hale getirme sayesinde olacaktır. 

tşte bunun için, Refah Partisi olarak, bu Meclis araştırması önergesini vermiş bulunuyoruz. 
Talebimize bütün partilerimizin katılacağını ve destekleyeceklerini ummaktayız. 

BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön- .' 

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

5. — Malatya Milletvekili Oğuzlıan Axillürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurulmuş olan ve 
yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okuiııyorum: . . • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamuoyumuzun ve Meclisimizin yeterli bilgi sahibi olmadığı kuruluşlardan Mason der

nekleri, Rotary, Lions, Liones ve benzeri kulüpler hakkında, faaliyetlerinin ne olduğu, yurt 
dışında üst kuruluşlarının bulunup bulunmadığı, Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarına göre 
durumlarının incelenmesi için Anayasanın 98 ve TBMM içtüzüğünün 102 ve 103 üncü madde
leri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe 
Açık rejimlerde toplum, her kuruluşun çalışmasını izlemek ve onları belli mekanizmalarla 

denetlemek hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması, kuruluşlar hakkında kamuoyunun bil
gilendirilmesiyle mümkün olmaktadır. 

Ancak, Mason dernekleri, Rotary, Lions ve Liones kulüpleri gibi kuruluşlar, bilinmeyen 
sebeplerden dolayı, kamuoyundan saklı tutulmakta, bu kuruluşlar hakkında yeterli bilgi edi-
nilemediği için de çok değişik yorumlar yapılmakta hatta kökü dışarda kuruluşlar olarak, mil
lî menfaatlerimize aykırı faaliyet yaptıkları intibaı yaygınlık kazanmaktadır. 

Bu durumda Türkiye'de ne kadar Mason Derneği olduğu, ne kadar Rotary, Lions ve Lio
nes kulübü bulunduğu, ne kadar üyelerinin olduğu ve mezkûr derneklerin ne işle meşgul bu
lunduğunun araştırılmasında yarar görmekteyiz. 

Bu araştırma, Türk kamuoyuna, ciddî, güvenilir ve gizliliğin getirdiği indî değerlendirme
lerden uzak sıhhatli bilgileri aktarma imkânı verebilecektir. 

Bu balamdan, Mason dernekleri, Rotary, Lions ve Liones kulüpleri hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasının faydalı olacağı kanaaatindeyiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ali Oğuz 
istanbul 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mukadder Başeğmez 
istanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mustafa Baş 
istanbul 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Musa Demirci 
Sivas 

Fethullah Erbaş 
Van 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
6, — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çözüm bulunması 

konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

BAŞKAN ~ Bir genel görüşme önergesi yardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların en önemlilerinden biri ve aynı zamanda 

diğer pek çok sorunun da kaynağı bütçe açıklarıdır. Bütçe açıklarından söz edildiğinde, devle
tin, giderlerini, normal kamu gelirleriyle finanse edemediği; devletin, finansman sorunlarıyla 
karşı karşıya bulunduğu, denk bütçe kuralının uygulanamadığı anlaşılır. 

Türkiye'de, özellikle son yıllarda artan bütçe açıkları, kamu hizmetlerinin optimum dü
zeyde gerçekleştirilmesini engellemektedir. Yönetmelik, hizmet sunmak, harcama yapabilme 
kabiliyetiyle yakından ilişkilidir. Finans sıkıntıları yüzünden ortaya çıkan harcama kapasite
sindeki daralmalar, kamu hizmetlerinin etkinliğini azaltmaktadır. Halbuki, devlet, herşeyden 
önce, insanların toplu halde yaşamalarının bir sonucu olarak var olan kollektif ihtiyaçları, mal 
ve hizmet üretimiyle karşılamak zorundadır. Bu tür hizmetler, faydaları bölünemediği ve pa-
zarlanamadığı için firmalarca üretilemezler. Ayrıca, dışsal fayda ve dışsal maliyetleri sebebiyle, 
yarı kollektif mal ve hizmetlerin önemli bir bölümünün topluma sunulması görevi de devlete 
aittir. Bunların Ötesinde, günümüzde devlet, sosyal ve ekonomik yapıdan sorumlu ve ekono
minin tamamına yönelik olarak bir iktisat politikası uygulayabilecek tek kuruluştur. Tüm bu 
görevlerin yerine getirilebilmesi ise, sağlam gelir kaynaklarına sahip olmayı gerektirir. Genel 
ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları düzeltmesi, kalkınmayı sağlaması gereken devletin bizzat 
kendisi, Türkiye'de kronik hale gelen bütçe açıkları yüzünden ekonomik istikrarın bozulması
na yol açan en önemli etken haline gelmiştir. 

Ortaya çıkan bütçe açıkları, devletin normal gelir kaynakları dışındaki finansman kayna
ğı aramasına yol açmaktadır. Bir yandan emisyon, diğer yandan artan iç ve dış borçlar, ekono
mik dengeleri altüst edecek boyutlar kazanmıştır. Borç faiz ödemeleri, bütçe ödeneklerinin yüzde 
20'sine ulaşmış, biriken borç yükü daha büyük borçlanma gereksinimi ortaya çıkarır özellikler 
kazanmıştır, özellikle dış borçlarda görülen artış, beraberinde dışa bağımlılık olgusuna yol aç
maktadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda politik baskılara açık bir Türkiye oluştur
maktadır. 

Bütçe açıkları, aynı zamanda fiyat istikrarını bozan önemli nedendir. Giderlerini normal 
kamu gelirleriyle karşılayamayan devlet, başta para basımı olmak üzere, Merkez Bankası kay
naklarını, ekonominin gerekleri ötesinde zorlamaktadır. Bu eğilim, ekonomideki aynî akım
larla nakdî akımlar arasında bulunması gereken dengeyi ikinciler lehine bozmakta, enflasyon 
kaynağı haline gelmektedir. 1991 yıl sonu enflasyon oranı yüzde 71 olarak gerçekleşmiş, ilk 
iki ay itibariyle 1992 enflasyon oranı da yüksek seyretmektedir. Sağlanamayan bütçe dengesi, 
genel ekonomik dengeyi de bozmaktadır. 

Bütçe açıklarının yol açtığı enflasyon, dış ticaret dengesini, kalkınma hamlesini ve gelir 
dağılımını bozmaktadır. Zaten geçim sıkıntısı içerisinde bunalmış bulunan işçi, işsiz, memur, 
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emekli, esnaf, köylü tüm dar gelirliler, enflasyon ortamında daha da mağdur ve perişan bir 
hale düşmektedir. Bozuk olan gelir dağılımı, enflasyon ortamında, gittikçe daha fazla bozul
maktadır. Bu eğilim, ülkemizdeki sosyal barışı tehdit eder boyutlar kazanma istidadı göster
mektedir. 

1990 yılında 11 trilyon, 1991 yılında 32 trilyon olarak gerçekleşen bütçe açıkları, 1992 yılı 
bütçesinde de 32 trilyon olarak öngörülmüştür. Bu gidişe bir çözüm bulunması ekonominin 
öncelikli sorunudur. 

Açıklanan nedenlerle, biz aşağıda imzası bulunan milletvekilleri, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunulması konusunda Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Musa Demirci 
Sivas 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Fethullah Erbaş 
Van 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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V. — SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. —Dilekçe komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonundaki açık üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca, Kars 
Milletvekili Sayın Abdülkerim Doğru aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonundaki açık 
üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca, Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar aday göste-. 
rilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ye Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI.— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişi/dik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S Sayısı : 35) (1) 

BAŞKAN— 1 inci sıradaki, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bu Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 
ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Dinçerler. 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çok yoğun ve tartışmalı geçen bir bütçe müzakeresinden sonra, millî eğitim gibi, hepimi

zin üzerinde hassasiyetle durduğumuz, birlik ve beraberlik sağlamamız gereken bir konunun 
buraya gelmiş olması, bir bakıma sevindirici, bir bakıma da, zamanlama bakımından zorluk
larla dolu bir olaydır. 

Şimdi, müsaade ederseniz, önce şunu tespit etmek istiyorum. Yıllardır çok söylenmiştir; 
bendeniz de o görevi yüklenirken gelip burada söyledim, sizler de söylediniz; çoğumuz katılı
yoruz; millî eğitim meselesi, bu ülkenin birinci meselesidir, temel meselesidir, beka meselesidir, 
varlık meselesidir, gençliğimizin, çocuğumuzun meselesidir, yücelme meselemizdir, muasır me-

(1) 35 S. Sayılı Basinayazı Tutanağa eklidir.) 
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deniyet saviyesine ulaşma meselemizdir. Bunların hepsinde ittifak ediyoruz ve aslında, millî 
eğitimle ilgili hedeflerin ana noktalarında da hepimizin ittifakı var, 

Halihazırda elimizde olan ve kullandığımız, yürüttüğünüz, uyguladığınız Temel Eğitim 
Kanunu, gerçekten, Adalet Partisi döneminde yapılmış fevkalade güzel bir kanundur. O kanu
nun uygulamasını, değiştirerek de olsa, hep beraber götürüyoruz. 

Şu anda tartışacağımız kanun tasarısı, 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir; teme
li odur ve bizim zamanımızda yapılmıştır. Aslında, bizden evvelki dönemde yapılmış bir hazır
lığın bizim dönemimizde icra edilmesidir. Yani, aslında âdeta bir millî mutabakat tesis edilmiş
tir. Yalnız, çok kısa olarak şunu arz etmek istiyorum: Dünden bugüne, hatta altı ay öncesinden 
bugüne, dünyada çok şey değişti. Tasarı, Millî Eğitim Komisyonundan, Plan ve Bütçe Komis
yonundan geçti; ama, biz o değişiklikleri bu raporumuza derç edemedik. 

Birinci olayı söylüyorum: Bir Türkî cumhuriyetler meselesi çıkmıştır. Bendeniz, hasbelka
der, kısa bir süre de olsa o tecrübeyi yaşayan bir arkadaşınız olarak şunu açıklıkla ifade ediyor 
burada tespit ediyorum ki, şu andaki tasarı, bu haliyle, Türkî cmuhuriyetlerde, çok esnek, çok 
hızlı ve çok akılcı bir yardımlaşmaya ve müdahaleye müsait değildir. Bunu biraz düşünmemiz 
lazımdır. Bunun için de, Sayın Bakandan istirham ediyorum; bu konuya ağırlık verip bir teklif 
getirirlerse, biz bunu Anavatan Grubu olarak bütün gönlümüzle desteklemeye hazırız. Bu bir 
teknik olaydır. Bunu, oyla veya başka bir düşünceyle gözardı etmek, bence çok yanlış olur, 
eksik kalır. 

İkinci mesele de şudur: Gene söylüyorum, hasbelkader sorumluluk yüklendiğimiz dönemde 
de müşahede ettik, dünyadaki gelişmeleri de tespit ettik, bugün yapılanları da görüyoruz; bü
tün dünyada eğitimin en önemli meselesi birinci meselesi -eğitim, birinci meseledir; ama, eğiti
min de birinci meselesi vardır- kalite problemidir; fakat, son elli yılda kalite meselesi bütün 
dünyada, Amerika Birleşik Devletleri dahil bütün ülkelerde, maalesef geriye atılmış; demokra
tikleşme uğruna, eğitimin yaygınlaştırılması uğruna ve hatta okuma yazma oranını yüzde 100'e 
eriştirmek gibi çok sivri ve çok sağlam bir hedef uğruna, eğitimin kalitesi göz ardı edilmiştir. 

Şu hususu, Plan ve Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim; Amerika Birleşik Devletlerin
de, son yedi sekiz senede, Başkan tarafından, çok büyük bir heyete iki üç rapor yazdırıldı. O 
raporlarda söyledikleri şey şudur değerli arkadaşlar: "Eğer, Amerika Birleşik Devletlerinin eğitim 
sistemini, dünyadan veya dünya dışından bir düşmanımız gelseydi de bu hale getirseydi, biz 
bunu düşmanlık sebebi sayar ve harp ilan ederdik", Mevcut sistemde, o derece yozlaşmış bir 
eğitim kalitesi ortaya çıkıyor... Biz, bütün gücümüzle - burada da açıkça ifade ettik- dedik ki, 
eğitimin temel hedefi, birinci hedefi kaliteyi artırmak olmalıdır; bu uğurda da ne lazımsa ya
pılmalıdır. Bu uğurda iki önemli alet var; birisi para, öbürü akıl. Paramız zaten sıkıntılı; Tür
kiye'nin bütçesi belli, gücü belli, öyleyse, bilgi ve aklı çok iyi kullanmak lazımdır. O bakım
dan arzu edilirse, genel olarak, şu andaki tasarının bazı noktalarında, tamamlayıcı ufak tefek 
değişiklikler olabilir; onu arz etmek istiyorum. 

Diğer bir konu, ise şudur: Yüksek öğretim Kurulunun yapısı ile Millî Eğitim Bakanlığının 
yapısı arasında daima sıkıntılar yaşanmıştır. Yüksek öğretim Kurulu Başkanı, siyasî sıfatı ol
mayan, siyasî sorumluluğu olmayan bir kişidir ve kurulun da siyasî bir sorumluluğu yoktur. 
Onların müdafaasını, bu kürsüde, dün ben, bugün Sayın Bakan, yarın da bir başka arkadaşı
mız yapmak mecburiyetinde kalıyor. Bunda yanlışlıklar var. Yani, Yüksek öğretim Kurulu âdeta 
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layüsel hareket ediyor ve her halükârda, dün bizim iktidarımızın sırtına yüklenen meseleler, 
bugün sizin sırtınıza yüklenecektir. Bu vesileyle, bu meseleyi de çözmenizde yarar görüyoruz. 
Bizim de bu konuda katkıda bulunacağımızı umut ediyorum ve şahsen ben destekliyorum. Bu, 
çok önemli bir meseledir. 

Size samimeyetle söylüyorum; yarın, başörtüsü, eğitim, müfredat, sayı ve ünversite konu
larındaki bütün sorunlar iktidarınızın üzerinde kalacaktır; ama, bütün eylem ve işlemler, sizin 
bilginiz ve iradeniz dışında tahakkuk edecektir... Bunun önlenmesi lazımdır. "Siz niye önle
mediniz?" diye sorabilirsiniz... Biz de uğraştık; ama önleyemedik. Ben sizi uğraşmaya davet 
ediyorum ve destek vereceğimi ifade ediyorum. Gelin, bunu bu vesileyle yapalım. Kısa olarak 
arz ediyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, diğer bir mesele de -şüphesiz hepinizin bilgisi içindedir, ben tazele
mek için arz(ediyorum- şudur; Bugün, yurt dışında çok büyük sayıda talebemiz ve insanımız 
vardır. O meselelerin çözümü için kullandığımız alet bu kanun idi ve yurt dışında oldukça da 
yararlı şeyler yapıldı; ancak, genel olarak bunun da şu haliyle ve gelişen dünya şartları içerisin
de yeterli olduğu kanaatinde değilim, öyleyse -vaktinizi daha fazla almadan- şu söylediğim 
esaslar çerçevesinde kanun tasarısını memnuniyetle görüşelim; ama, bu kadar az üye ile ve bu 

. acelecilikle görüşmeyelim. İsterseniz görüşürüz; biz de buna burada memnuniyetle katkıda bu
lunuruz; ama, Sayın Komisyondan, Sayın Bakandan, değerli milletvekillerinden istirham edi
yorum, karşılıklı olarak büyük bir anlayış ve beraberlik içinde olmak kaydıyla, milletin gözbe
beği olan, gençleri ve çocukları ilgilendiren bu kadar önemli bir meselede büyük bir birlik ser
gileyelim, gerçekten büyük bir birlik ve beraberlik sergileyelim. İnanınız, burada sergileyeceği
miz birlik ve beraberlik, 450 bin öğretmenin gönlünde çok büyük bir kuvvet olacaktır, çok 
büyük bir destek olacaktır ve Meclisi arkalarında bulmaktan dolayı duyacakları huzur, kalite
ye de fayda getirecektir. 

Son olarak para konusunu söyleyip, huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 1984 senesinde 
yapılan çok basit bir kıyaslama ile -ki, öğrenci sayısı bizimle mukayeselidir, nüfusu bizimle 
mukayeselidir- o günkü Türk Lirası değeri üzerinden, kur üzerinden yapılan hesaplamada, Fran-
sa'daki bir öğrenciye verilen paranın ancak yirmiikide biri Türk öğrencisine yerilebiliyordu; 
bu milletin takati, bu ekonominin takati ancak bunu mümkün kılıyordu. Bugün de durum on
dan daha farklı değildir; belki de enflasyon dolayısıyla bu kat artmıştır. 

Fransız eğitim sisteminde, yabancı öğrencilerin eğitilmesi için çok büyük bir sistem, ha
zırlık ye alt sistem vardır. Bakınız, Türkî cumhuriyetlerden binlerce insan getireceğiz. Daha 
dün veya evvelki gün, Nahçıvan Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle, öğrenci geti
receğimizi vaat ettik; Hükümet, Türkî cumhuriyetlerden öğrenci getireceğini vaat etti. Bizim 
mevcut sistemimiz, Millî Eğitim Bakanlığınca yıllardan beri uygulanan burs sistemi ve buna 
inzimam eden sonraki düzenlemeler, hiçbir şekilde, özellikle dışarıdan gelen öğrencilerin -ki, 
Fransa'dan da gelse, Türkî cumhuriyetlerden de gelse- Türkiye'de mükemmel bir eğitim siste
mi içerisinde yetişmesine elvermiyor; çünkü, düşünce sistemimiz, imkânlarımız buna göre de
ğildi, ufkumuz o noktada dardı; ama, bugün ufkumuz genişledi. 

Bu kanun tasarısı mükemmeldir, güzeldir; gerçekten, komisyonlarda çok emek verilmiş
tir; gelin bu tasarıyı, t u değişen şartlan da -bunu bir fırsat bilerek- ekleyerek çıkaralım. Bu fırsatı 
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kaçırdığımız takdirde, korkuyorum ki, bu kanunu, biz üç sene, beş sene içinde bir daha buraya 
getiremeyiz. Kaybedecek bir şeyimiz yoktur... 

Hepinize saygılar sunuyor ve kanunun, şimdiden, milletimize, memleketimize hayırlı ol
masını temenni ediyorum. 

Sağ olunuz. (Alkışlar) • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. ' 
Tasarının maddelerine geçilmesi oylamasında karar yetersayısı aranmasını talep eden bir 

müracaat yardır. 
Bunu ifade etmek suretiyle, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunanamıştır; ama çok kısa süre önce top
lantı yetersayısının mevcut bulunduğunu dikkate alarak ve arkadaşlarımızın, bir uyarı ve davet 
üzerine iltihak edebilecekleri ihtimalini de hesaba katarak, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.13 

o 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati i 16.34 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz? 

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

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamekr ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları 'Raporları (1/49, 1/59, 1/150 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) (Devam) ' 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet buradadır. Tasarınının tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi oylanırken karar yetersayısı aranması istenmiş ve ka
rar yetersayısının olmadığı görülmüştü. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, görüşmelerde ve oylama esnasında karar yetersayısı bulunmadığın
dan; sözlü sorularla Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini sırasıyla görüşmek için, 
alınan karar gereğince, 14 Nisan 1992 salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapat
madan, önce Başkanlık Divanı ve şahsım adına siz değerli arkadaşlarıma hayırlı bayramlar, 
hayırlı tatiller diler, sevgiler ve saygılar sunar; birleşimi kapatırım. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 16.36 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Sağlık Okulu mezunlarına dışardan sağlık meslek 

lisesi bitirme lıakkmın verilip verilmeyeceğim ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nınyazılı 
cevabı (7/44) 

Türkiye Büyük M i 11 e l Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaleti

nizi arz ederim. 
c , , - 3.2.1992 
Saygılarımla, 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
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1. Sağlık okulu mezunlanna (Yardımcı hemşire ve ebeler) dışardan Sağlık Meslek Lisesi 
bitirme hakkını vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 25 Mart 1992 
Seğt : tda. Işl. Dai. Bşk. 
B100SEĞ0720009/1935 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
ligi : 10.2.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/44-576/2711 sayılı yazınız. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun "Sağlık Okulu Mezunlarına Dışarı
dan Sağlık Meslek Lisesini Bitirme Hakkının Verilip, Verilemeyeceğine" ilişkin 3.2.1992 tarih 
ve 7/44-576 sayılı "Soru önergesi"nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

•' Sağlık Bakanı 

Soru : "Sağlık Okulu Mezunlarına (Yardımcı Hemşire ve Ebeler) dışarıdan Sağlık Meslek 
Lisesi bitirme hakkını vermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : Bakanlığımıza bağlı Sağlık Meslek Liseleri Ortaokul üzeri 4 yıl süreli, teorik ve 
pratik olarak eğitim veren orta öğretim kuruluşlarıdır. 1977 Yılında kaldırılan Sağlık Okulu'-
nun mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi mezunları arasında 4 yıllık eğitim farkı bulunmaktadır. 
Mevcut Yönetmelik hükümlerine göre de, Sağlık Meslek Liselerini dışarıdan bitirme imkânı 
bulunmamaktadır. 

öte yandan; sağlık mesleği yalnızca teorik bilgilerle değil, aynı zamanda belli programla
ra dayalı uygulamalı eğitimle (pratik eğitim) kazanılır. Bu nedenle, yönetmelik değişikliği ile 
de sözkonusu hakkı vermek mümkün değildir. 

Ancak; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı liseleri dışarıdan bitiren Sağlık Okulu mezunları
na, Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi arasında imzalanan proto
kol gereğince yürütülen "önlisans Programı"nda eğitim görme hakkı verilmiştir. 

:<ssB3>: 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI GÜNDEMI 
62 NCİ BİRLEŞİM 26 . 3 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1 ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri. 
2. — Meclis Soruşturması Önergeleri. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Q 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Konuna ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5 .— Erzurum Milletvekili Rıza MÜftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) ' • 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür. • 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) . ! 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ye 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

14. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

15. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 

. amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

' 20, — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçleri
mize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98-
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 
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21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

23. —Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişiri önergesi (10/35) 

31.— Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 
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32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 
100 ve 1.01 inci maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarruf
ların ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

35. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocakların
da ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların 
verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

37. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/40) 

38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
rem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup 
uymadığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve 
ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, maden
cilik sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak ön
lemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

41. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocakların
da çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan dep
reminde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

5 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğhı'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete, ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) -

3. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

8. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

9. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'-
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

•k 
10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesi

nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) 

11. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

12. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

13. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

14. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 
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15. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği.iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

17. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

* 18. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü sofu önergesi (6/53) 

19. _ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilcrine öde- -
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

20. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'c bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

25. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

27. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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28. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

29. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nm yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

30. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

31. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

32. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

33. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
doİar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

34. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

35. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

3.6. — İstanbul Milletvekili.Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşchir Beledi 
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

38. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan ''zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

39. — Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

40.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

42..— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Onnan Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

43. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'leJlgili bazı iddialara. 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
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45. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

46.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

47. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

48. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

49. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/86) 

51. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına. 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

52. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

54. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

55. —İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

56. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

58. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

59. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

60. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

61. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, İpragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 
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62. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kuru
lu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99) 

63. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı perso
nelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

65. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KÎT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

66.— istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

67. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

68. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

69. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

71. _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

72. _- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

73. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

74. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşla
rımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

75. — Afyon Millctvikili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili 
iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 ncİ derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

78. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

79. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin ma
aşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

10 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

80. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakamndah sözlü soru önergesi (6/117) 

81. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

83. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10,adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

84. —İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim 
edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/122) 

86. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

87. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

89. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

90. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

91. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye 
Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımasından sözlü soru önergesi (6/128) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve 
tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

93. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü 
gemiye ilişkin Çevre Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/130) 

94. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

95. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

96. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 
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97. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

98. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

100. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

101. -r- Erzurum Milletvekili. Lütfü Escngün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

102. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

103. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

104.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nm ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

107.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/145) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

110. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

111. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

112. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 
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113. —Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

115. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

116. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

117. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

118. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) , 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

121. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne 
bağlanmasının nedenine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

123. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

124. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

125. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

126. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) ' 

127. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

128. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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130. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

131. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

132. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) ' 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

136. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

137. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

138. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

139. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, İzmir İli Bornova İlçesine DevletHas-
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

140. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

142. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

143. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

144. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklarla ilgili denetim raporlanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

145. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 

f—ı 
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146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da "Eğitilebilir Çocuk
lar tş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) 

147. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

148. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

149. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'mn, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

150. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir İli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

153.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir Çevre Yoİu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

154. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, boşaltılarak başka cezaev
lerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

156. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kollan üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

157. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

158. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

159. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

161. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 
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162. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tip Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

163.— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

165. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada- .• 
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

166. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

167. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığına devredilen binaya ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207)" 

168. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

169. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) ' 

170. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

173. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

174. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

175. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

177. — Afyon Milletvekili İsmet Attiİa'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

16 
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. 178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'm, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

179. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

181. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

182. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basm 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

183. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

184. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

185. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî 
Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 
1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

3. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi: 15.1.1992) 

- 4. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plân ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

5. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. .Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X 6. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 7. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

8. ^- Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

X 9. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S: Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 10, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

XII . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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12. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

13. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının' Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 16. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Ka
nun Tasan ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

19. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savalar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/333) (S. Sayısı: 49) (Da&tma tarihi: 3.3.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalaüna İlişkin Mutabakat Muhürasırun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

21. — Tababet ve Şuabaü Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları 
Raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 23.3.1992) 

— : 19 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

.T. B. M. M. (S. Sayısı : 35) 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) 
T.a 

Başbakanlık 14.12.1983 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Başkanılğı 
Sayı: K.K.T.D.18/101-1/177/08691 

K.H.K: 179 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uya
rınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME GEREKÇESİ 

GENEL 

Son yıllardaki hızlı nüfus artışı, sanayileşmenin, şehirleşmenin ve tarımda modernleşme
nin sebep olduğu gelişme ve değişmeler ile eğitim sistemi ve programlarındaki gelişmeler, va
tandaşlara eğitim hizmetlerinin götürülmesinde ortaya yeni ihtiyaçlar ve meseleler bunların so
nucu olarak yeni hizmetler ortaya çıkmış ve bu durum ise yeni düzenlemeleri gerektirmiştir. 

Bu sebeple; günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre, bir kısmı kanunlar, bir kısmı da Ba
kanlık onaylarıyla Bakanlık kuruluşuna yeni hizmet birimleri eklenerek sürekli genişletilen ve 
büyütülen teşkilatta; zamanla iş bölümünde, koordinasyon ve haberleşmede aksaklıklar orta
ya çıkmıştır. Böylece Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı gelişmelerin ve teşkilatlan
ma kural ve ilkelerinin çok gerisinde, işlemez ve ihtiyaçları karşılayamaz hali almıştır. 

Bugünkü teşkilatın kaynağını teşkil eden ve 1933 yılında kabul edilen 2287 sayılı Kanun
dan sonraki değişikliklerinden kaynaklanan ve aksaklıkların giderilmesi için çeşitli zamanlar
da araştırmalar yapılmış ve kanun tasarıları hazırlanmış ise de, bugüne kadar istenen seviyede 
düzenleme yapılamamıştır. . 
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Diğer taraftan eğitim ve öğretim hizmetlerinin millî, manevî, ahlakî, tarihî ve kültürel de
ğerleri esas alan, benimseyen ve geliştiren nitelikte yürütmek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı 
vatanını, milletini, ailesini seven ve bunu devamlı bir hareket tarzı haline getirmiş vatandaşlar 
yetiştirmek ve vatandaşların beden ve ruh sağlığını temin etmek için beden eğitimi ve spor faa
liyetlerini düzenlemek ve geliştirmek üzere bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, 
programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak amacıyla, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. 

Bakanlıkların birleştirilmesinin temel ilkeleri arasında olan, aynı ve benzer hizmetlerle bir
birini tamamlayan ve destekleyen faaliyet ve hizmetlerin her çeşit kaynak israfına sebep olma
dan yürütülmesini ve gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak ve esasen sayı itibariyle ye
terli olmayan uzman ve yetişmiş elemanların aynı idarî yapı çerçevesinde hizmet yapmasını te
min etmek gibi hususlar Millî Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları açısından da önem taşı
maktadır. Gençlik ve Spor faaliyet ve hizmetleri okul dışındaki faaliyeti olup, örgün eğitimin 
tamamlayıcısıdır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede, Bakanlıkların Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esasları içinde Bakanlık hizmetlerinin özelli
ğine göre kuruluş yeniden düzenlenmiştir. Böylece Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu ve eği
timle ilgili diğer kanunların öngördüğü amaç ve ilkelere ulaşılmasını hizmetlerin verimli ve et
kin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak bir Bakanlığın teşkil edilmesine çalışılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı ve kapsamını belirlemek
tedir. 

Madde 2, — Bu maddede Bakanlığın görevleri belirtilmektedir. Buna göre Bakanlığa bağlı 
her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim hizmetlerini planla
mak, programlamak, yürütmek, denetlemek, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, örgün, yay
gın eğitim ve yurt dışı eğitim konularında gerekli faaliyetlerde bulunmak, gençliğe götürülecek 
hizmet ve ihtiyaçların araştırmasını yapmak, yaptırmak, gençlik hizmetlerinin ilgili kurum ve 
kuruluşlar tarafından koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, beden eğitimi, 
spor ve gençlik faaliyetlerini düzenlemek ve düzenletmek, Bakanlığın görevlerini teşkil etmek
tedir. v 

Madde 3, 4, 5, 6, 7. — Bu maddelerde Çerçeve Kararnamedeki hükümler doğrultusunda 
Bakanlık teşkilatı, merkez teşkilatı ve Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görevleri 
belirtilmiştir. . 

Madde 8. —- Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli bir şekilde yerine 
getirilebilmesi için teşkil edilen ana hizmet birimleri bu maddede gösterilmiştir. 

, Madde 9. — Okulöncesi ve ilköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve hizmetlerinin 
planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ile bu alanda gerekli 
araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması için kurulan İlköğretim Genel Müdürlüğünün 
görevleri belirtilmiştir. 

Madde 10. — Genel ve çok amaçlı liseler ile fen ve teknik alanda ilerlemenin gerektirdiği 
fen liseleri ve bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan Anadolu Liselerinin eğitim-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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öğretim ve hizmetlerin planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendiril
mesi ile bu alanda gerekli araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması için kurulan Orta 
öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir. 

Madde 11. — Bu maddede örgün ve yaygın meslekî-tekniköğretimin sağlanması, ekono
minin ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesi için, Anadolu teknik liseleri, endüstri meslek 
ve teknik liseleri, pratik sanat okulları ile benzeri aynı seviyede okul ve öğretim kurumlarında 
eğitim-öğretim ve hizmetlerin planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değer
lendirilmesi ile bu alanda gerekli araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması için Erkek 
Tekniköğretim Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin hükümler belirtilmiştir. 

Madde 12, — Bu maddede örgün ve yaygın meslekî-tekniköğretimin sağlanması, ülkenin 
ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanın yetiştirilmesi ile bunların hayata hazırlanmalarını sağlamak 
üzere Anadolu Meslek, Kız Meslek ve Kız Teknik Liseleri ile Kız Sanat Ortaokulları, Uygula
ma Anaokulları, Olgunlaşma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları ve diğer aynı düzeyde benzen 
okul ve öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve hizmetlerin planlanması, programlanması, 
yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ile bu alanda gerekli araştırma ve geliştirme hizmet
lerinin yapılması için Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddede örgün ve yaygın teknik öğretimin sağlanması, ülkenin ticaret, 
muhasebe, kooperatifçilik, bankacılık, otelcilik, turizm ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyduğu 
elemanların yetiştirilmesi için ticaret liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek 
liselerinin ve bu alandaki diğer eğitim-öğretim ve hizmetlerin planlanması, programlanması, 
yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ile bu alanda gerekli araştırma ve geliştirme hizmet
lerinin yapılması için Ticaret ve Turizm öğretim Genel Müdürlüğünün kurulmasına gerek gö
rülmüş ve görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 14. — Ülkemizin ihtiyacı olan din görevlileri ile din öğretimini uygulayacak perso
nelin yetişmesine kaynak olacak tmam-hatip lise ve ortaokullarındaki eğitim-öğretim ve hiz
metlerin planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ile bu alan
da gerekli araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması için Din Öğretim Genel Müdürlüğü
nün görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 15. — Bu maddede örgün eğitim sistemine girmemiş,'herhangi bir kademesinden 
ayrılmış veya bitirmiş kişileri, genel veya meslekî teknik öğretim alanlarında eğitmek üzere, 
yaygıneğitim ve bununla ilgili hizmetler ile ülkenin ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa, usta gibi kali
fiye elemanlarının yetiştirilmesi için 2089 sayılı Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu kapsa
mında okul-sanayi ilişkilerinin düzenlenmesi, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim ve bu eğitimle 
ilgili hizmetlerinin planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi 
ile bu alanda gerekli araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması ile görevli Çıraklık ve Yay
gın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 16. — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına verilen 
görevlen yürütmek ve Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı ile koordine ve işbirliğini sağlamak 
ve 1416 sayılı Ecnebî Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunda belirtilen hizmet
lerle ülkemizin eğitim, ilim ve kültür faaliyetlerinin yurt dışında tanıtılması, korunması ve yay
gınlaştırılması, yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve hükümetimizle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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yabancı ülkelere verilen burslarla yabancı öğrencilerle ilgili hizmetler ve dış ülkelerin eğitim 
ve öğretim alanlarında gelişmelerini takiple ilgili hizmetlerin planlanması, programlanması, 
yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ile görevli Yüksek Öğretim ve Diş İlişkiler Genel 
Müdürlüğünün görevleri bu maddede belirtilmiştir; 

Madde 17. — Gençliğin işi ve okulu dışındaki zamanlarda ruh ve beden sağlığını koruyan 
ve geliştiren faydalı faaliyet planları olan, beden eğitimi ve spor, izcilik,; boş zamanları değer
lendirme faaliyetlerinin sevk ve idaresinin sağlanması, gençlerin resmî yarışmalarının ve gö
nüllü faaliyetlerinin yürütülmesi için "Gençlik Bedeneğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür. 

Boş zamanları değerlendirme alanlarına giren faaliyet çeşitlerinin bir veya daha fazla ol
mak üzere teknik ve idarî bakımdan birer faaliyet birliğine bağlanması; alt kuruluş niteliğinde
ki gönüllü derneklerin tescilleri, ülke seviyesinde eğitim ve yarışma programlarının düzenlen
mesi ve gençlerin Bakanlık bünyesindeki gençlik faaliyetleri birlikleri eliyle tespit edilen esas 
ve kurallara göre Devletin takip ve denetiminde uygulamaları gençlik kampları-gençlik turizmi-
halk oyunları, eğlendirici, dinlendirici sportif faaliyetler vb. gençlik faaliyetlerinin yaygınlaştı
rılması, geliştirilmesi bu Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Madde 18. — Anayasamızın 42 ve Millî Eğitim Temel Kanununun 8 inci maddesi gereği 
özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri ile, eğitim-öğretim kurumları ve okullar
daki rehberlik hizmet ve faaliyetlerinin planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim 
ve değerlendirilmesi için Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığının kurulmasına gerek gö
rülmüş ve görevleri belirtilmiştir. , 

Madde 19. — Özel öğretim kurumlan kanununun bakanlığa verdiği.görev ve hizmetlerin 
planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ve bu alanda gerekli 
araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması için özel öğretim Kurumları Daire Başkanlığı
nın görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 20. — Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan danışma 
ve denetim birimleri bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 21. — Millî Eğitimimizin amaç ve ilkelerini, öğretim ve eğitim sistem ve metodları- • 
nı, eğitim programları esaslarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi Bakanlığa bağlı kurumlarla 
ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları, öğretim programları, ders kitabı, araç gereç araş
tırması ve geliştirmesi, öğretmenlik ve eğitim yöneticiliğinin geliştirilmesi, öğrenim belgeleri
nin denkliklerinin belirlenmesi, Eğitim Şûrası kararlarının uygulamaya konulması, eğitim öğ
retimle ilgili diğer konularda karar alınmasında görev yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlı
ğının görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 22,23, 24, 25. — Bu maddeler Bakanlıkların Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Bu maddede Bakanlığın yardımcı birimleri belirtilmektedir. 
Madde 27. — Bu madde Bakanlıkların Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da' Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğünün görevleri dü
zenlenmiştir. 
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Madde 28. — öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yöneti
ci, öğretmen, Bakanlığın diğer personeli ve Öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim 
dokümanları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak üzere kurulan Ya
yımlar Dairesi Başkanlığının görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 29. — Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında idareci, öğretmen, memur ve diğer 
personelinin eğitimlerini devamlı olarak sağlamak üzere hizmetiçi eğitim ve bu eğitimle ilgili 
hizmetlerin planlanması, programlanması, yürütülmesi, denetim ve değerlendirilmesi ile bu alan
da gerekli araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yapılması için Hizmetiçi Eğitim Dairesi Baş
kanlığının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 30, 31. — Bu maddeler Bakanlıkların Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Madde 32. — Okuma-yazma seferberliğinin yanında eğitim seferberliğinin istenilen sevi
yede başarıya ulaştırılabilmesi, değişen eğitim sistemimiz ve programların gerektirdiği fizikî 
tesislerin arsalarının sağlanması, imâr planlarının sağlanması, ihtiyaç programlarının hazır- * 
lanması, projelendirilmesi, yapılması ve yaptırılması ile Bakanlığın ana hizmet kuruluşlarının 
ihtiyacı olan gençlik ve spor faaliyetleri saha ye tesislerinin, milletlerarası norm ve standartlara 
uygun etüd ve projelerinin hazırlanması ve hazırlattırılması, yaptırılması, bakımı ve onarımı, 
emlak işlerini ve benzeri görevleri yerine getirmek üzere faaliyet gösterecek Yatırımlar ve Tesis
ler Dairesi Başkanlığının görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 33. — Eğitim kurumlarının ders laboratuvar araç ve gereç ihtiyacının tespitini, 
sağlanmasını, dağıtımını ve bu malzemenin bakım ve onarımının sağlanması, kullanılmasının 
öğretilmesini ve eğitim müzesi ile ilgili hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, de
netim ve değerlendirmek ile bu konuda TRT ile ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliğinde 
bulunmak ve bu alanda gerekli araştırma, geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli Eği
tim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 34. — Bakanlık personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri
nin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, emekli, dul ve yetimlerinin 657 
sayılı ve emeklilik kanununun kendilerine yermiş olduğu haklar çerçevesinde sağlık hizmetle
rinden faydalandırılmaları için gerekli tedbirleri almak, bu hizmetlerin yapılmasında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, Sağlık tşleri 
Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 35. — Bakanlığın bilgisayarla ilgili imtihan, istatistik personel ve benzerî faaliyet
lerinin planlanması, programlanması, yürütülmesi, incelenip değerlendirilmesi için Bilgi îşlem 
Daire Başkanlığının kurulmasına gerek görülmüş ve görevleri belirtilmiştir. 

Madde 36, 37, 38. — Bu maddelerde bulunan Genel Sekreterlik, Savunma Sekreterliği ve Özel 
Kalem Müdürlüğü ile ilgili hükümler Kanun Hükmünde Kararnameden aynen alınmıştır. 

Madde 39. — Bu maddede Bakanlığın devamlı kurulları belirtilmiştir. 
Madde 40. — Millî Eğitim sistemimizin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ülke ger

çeklerine ve toplumun ihtiyaçlarına göre bir millî, manevî, ahlakî, tarihî ve kültürel bir bütün
lük içinde eğitim ve öğretim sistem ve programları ile ders araç ve gereçlerinin incelenmesi, 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi, uygulamada verimliliğin artırılması için alınacak tedbirlerin 
tespiti ve mevcut veya muhtemel meselelerin çözümü konusunda müşavirlik görevi yapan Millî 
Eğitim Şûrasının görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 41. — Dört yılda bir defa ayrı ayrı toplanması öngörülen "Gençlik Şûrası" ile 
"Spor Şûrası"nın; gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri alanlarında genel ve yaygın danışma 
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organları olarak kurulmaları, toplanma, çalışma esas ve usullerinin bir yönetmelikle tespit edi
leceği bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 42. — Türk Millî Eğitim Sisteminin genel esaslarına uygun olarak, eğitim ve öğre
timle plan ve programlarının esaslarını tespit etmek, uygulamaları değerlendirmek ve onayla
mak amacıyla Başbakan veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında toplanacak olan Eğitim 
ve Öğretim Yüksek Kurulu ile ilgili hususları düzenlemektedir. 

Madde 43. — Çeşitli kurum ve kuruluşlarca dağınık bir şekilde gençliğe götürülen hiz
metlerle ilgili uygulamalarda bütünlüğün, etkinliğin, yurt sathında yaygınlığın sağlanması, kay-

• nakların yönlendirilmesi ve düzenlenmesi, gençlik meselelerinin çözümü ve hizmet ihtiyaçları
nın tespiti ile tedbirlerin uygulamaya konulmasına dair emir ve kararların alınması için, görev 
ve sorumluluk üstlenen Bakanlık kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin 
sağlanmasını teminen Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlığında "Genç
lik Hizmetleri Yüksek Kurulu"nun ve alt kurulların teşkili bu kurulların çalışma ve uygulama 
esaslarının düzenleneceği bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 44. — Meslekî Teknik eğitim ve öğretimle ilgili konuları ilmî bir yaklaşımla ele 
alıp incelemek, değerlendirmek, gelişmesini sağlayıcı tekliflerde bulunmak ve bu konularda 
müşavirlik görevini yürütmek üzere kurulacak Meslekî ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma 
Kurulunun görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 45. — Çıraklık Kurulu 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun 43 üncü 
maddesi gereği olarak düzenlenmiştir. 

Madde 46. — Yaygtneğitim yapan kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağ
lanması, yaygıneğitim alanında Bakanlığa danışmanlık görevi yapılması için kurulacak Yaygt
neğitim Koordinasyon ve İşbirliği Kurulunun görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 47. — Öğrencilere ait disipline ilişkin işlemleri ilgili kanun ve yönetmeliklerine gö
re görüşüp karara bağlayacak olan Disiplin Kurulunun görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 48. — Türkiye İzcileri Teşkilatı ile Millî İzcilik Kurulunun, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının izni, gözetimi, desteği ve denetimi altında Türkiye'de izcilik faaliyetlerinin düzen
lenmesine dair görevler bu maddede yer almıştır. 

Madde 49. — Bakanlığın düzenlemek ve yürütmekle yükümlü olduğu izcilik ve boş za
manları değerlendirme faaliyetlerine katılan gerçek ve tüzelkişilere disiplin ve kaide dışındaki 
tutum ve davranışlarının cezalandırılması, itiraz edilen disiplin kurulları kararlarının incelen
mesi için "Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin Kurulu"nun ve alt disiplin kurullarının teşkili 
bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 50, 51, 52. — Bu maddeler ile Bakanlık taşra ve yurt dışı ve bağlı kuruluşlar bu 
maddelerde belirtilmiştir. 

Madde 53, 54, 55, 56, 57. — Bu maddelerde sırasıyla yöneticilerin sorumluluğu, koordi
nasyona işbirliği konusunda Bakanlığın Görev Yetki ve Sorumluluğu, Mahallî İdarelerle Koor
dinasyon, Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi, Yetki Devri ile ilgili Kanun Hükmünde Ka
rarnameden alınmış yükümlülükler ve yetki devri hükümleri bulunmaktadır. 

Madde 58. — Bu maddede atamaya ilişkin esaslar yer almaktadır. 
Madde 59. -— Bu maddede kadro ile ilgili esaslar bulunmaktadır. 
Madde 60. — Gençlik ve spor faaliyetlerinin, geçici aralıklarla da devamlılık özelliği sebe

biyle çok çeşitli görev alanlarında gönüllü ve fahrî istihdam çok yaygın bir uygulamadır. Spor 
federasyonları, gençlik faaliyetleri birlikleri, taşrada spor ajanlıkları, gençlik faaliyetleri tem
silcilikleri, gençlik ve spor faaliyetleri disiplin kurulları, her spor dalının aynı tertip komiteleri, 
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Hakem Komiteleri vb, gibi görevlerde gönüllü, bilgili, deneyimli ve saygın kişilerin Devlet Me
murları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden biri ile istihdam edilip edilmediğine ba
kılmaksızın, hâkim ve savcı sınıfına mensup olanların ise disiplin kurullarında tabipler ve di
ğer sağlık personelinin ilgili kurul ve mercilerinin izinleri ile fahrî hizmetli personel olarak gö
revlendirilebilecekleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 61. — Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor faaliyetleri organizasyonların
da görevlendirilenler ile geçici görevlilerin bu görevlerini ifa ettikleri sırada sözlü ve fiilî saldı
rılarına karşı kendilerinin Devlet teminatı ile bu görevlerini yapmalarını temin için bu madde 
düzenlenmiştir. 

Madde 62. — Bakanlığın sorumluluk ve denetimi altında, ülkeyi ve milleti temsilen yurt 
içinde ve dışında düzenlenen gençlik ve spor resmî faaliyetlerine, faaliyet süresince, bu faali
yetlerde yer alan kamu kurumlan personeli ve öğrencilere izin verilmesi ile bunların özlük hak
larına dair esaslar, bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 63. — Gençlik ve spor faaliyetlerine iştirak edenlerin belirli sağlık hizmetlerinin 
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde sağlık ve Sosyal Yardım ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıklarıyla işbirliği yapılarak düzenlenecek esas ve usuller dairesinde yürütül
mesi bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 64. — Bu madde ile gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı gösteren kişilere verile
cek mükâfat konuşu düzenlenmiştir. Gençlik, beden eğitimi ve spor faaliyetlerini geliştirmede 
mükâfat etkili bir araçtır. Dünyadaki uygulamalarda gözönünde tutularak, Bakanlığa bu etki
li araçtan faydalanma imkânı verilmiştir. Özellikle beden eğitimi ve spor faaliyetleri yönünden 
bu aracın amatörlük kurallarını zedelemeden kullanılmasına ait esasları 1945 tarihli Beden Ter
biyesi Tüzüğünde yer alan ancak kanunî dayanağı bulunmayan ve ihtiyaç duyulanı geleneksel 
değeri olan mahallen düzenlenen cirit oyunu, at yarışı ve pehlivan güreşleri gibi oyunlarda-ko-, 
nulan özel hediye ve mükâfatların amatörlüğü bozmayacağı, bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 65. — Gençlik ve spor faaliyetlerinde ve sporcu sağlığında kullanılan ve yurt için
de imali mümkün olmayan veya milletlerarası standartlara göre imal edilemeyen araç ve gereç
lerin yurda ithalinde her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulması; söz konusu malzemeyi 
teminde ödenek, zaman, bürokratik faktörler bakımından karşılaşılan engellerin ve zorlukla
rın bertaraf edilmesi düşünülerek, bu maddade belirtilmiştir. 

Madde 66. — Bu madde ile özel saha ve tesislerin açılması Bakanlığın iznine tabi tutul
maktadır. Gençlik, izcilik, beden eğitimi ve spor faaliyetleri, gençliğin fizik ve moral gelişimi 
üzerindeki etkileri sebebiyle tıpkı eğitim ve öğretim faaliyetleri gibi devletin gözetim ve deneti
mi altında tutulması gereken faaliyetlerdendir. Bu faaliyetlerin yapılacağı yerlerin fizikî ve pe
dagojik şartları ve nitelikleri konusunda da yürütülmesinden daha tabii bir şey olamaz. Mad
denin öngördüğü "îzin Alma Zorunluluğu" bu amaçla getirilmiştir. 

Madde 67. — Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri alanlarında ülkelerin gelişmişliği gençlik 
ve spor hizmet ve faaliyetlerine metrekare olarak ayrılabilen spor saha ve tesis alanlarının kişi 
başına düşen miktarı ile ölçülmektedir. Yerleşim bölgelerinde spor saha ve tesisleri için bugüne 
kadar vaki uygulanmalarla görüldüğü üzere gençlik ve spor saha ve tesislerine sahip olmayan 
yerleşim bölgeleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumdaki uygulamaların önlenmesini teminen; şe
hir imar planlarında, genel ve mevzi imar planlarında gençlik ve spor saha ve tesisleri için yete
ri kadar arazi ayrılması kıstasları, tesislerin yapılmasına dair esas ve usuller bu madde ile belir
tilmiştir. 
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Madde 69. — Orman, göl, nehir ve deniz kenarlarında düzenlenecek, spor, izcilik ve gençlik 
faaliyetlerinin gerekli kıldığı kalıcı veya geçici tesislerin kurulmaları, bu faaliyetlere katılan genç
lerin bu yerlerden faydalanmalarının sağlanmasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına öncelik 
verileceği ve ilgili Bakanlık kurum ve kuruluşlarla müştereken hazırlanacak protokol ile fayda
lanma şartlarının düzenleneceği bu madde ile belirtilmiştir. 

Madde 70. — Millî Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakan ve Bakanlığına, bağlı kuruluşlarına 
ait bütün yetki, sorumluluk, hak ve menfaatlerin Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
intikali ile ilgili unsurları düzenlemektedir. 

Madde 71. — Yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenlenmektedir. 
Geçici Madde 1. — Millî Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına ait bütün kadroların 

personeli ile birlikte Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğine ve yenileri ihdas 
oluncaya kadar mevcutların kullanılmasının devam edileceği düzenlenmektedir, 

Geçici Madde 2. — Yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenlerin 
yeni kadrolara tayin, tedvir, bütün malî ve sosyal haklarının mahfuz olduğuna dair hususlar 
düzenlenmektedir, 

Geçici Madde 3. — Millî Eğitim ile Gençlik Spor Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve 
ilgili kuruluş personelinin ait oldukları kuruluşlarına iadesini düzenlemektedir. 

Geçici Madde 4, — Bu madde yeni düzenleme yapılıncaya kadar uygulamada hukukî boş
luğa meydan vermemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5. -r- Bu madde Bakanlığın taşra ve yurt dışı teşkilâtının yeniden düzenlen
mesine kadar olan sürede uygulamayı göstermek amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu madde Bakanlık teşkilâtının yeniden düzenleme süresini belirle
mektedir. 

Geçici Madde 7. — Millî Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ait her çeşit mal ve hak
ların Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş olduğunu düzenlemektedir. 

Madde 72, — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 73. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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TC. 
Başbakanlık t 1'8.6.1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: K.KT.D.18/101-1/177/04767 
K.H.K.: 208 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca 
bir sureli ilişikle gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlar Kurulunca, Bakanlıkların kuruluş ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırlanan kanun Hükmünde 
Kararnamede, bazı birimlerin kaldırılması, bazılarının isminin değiştirilmesi ve bazılarının da 
görevlerinde değişiklikler yapılması karşısında Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teş
kilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde 
de değişiklik yapılması zarurî görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinci maddede 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde yera-
lan Ana Hizmet Birimlerinde değişiklik yapılarak (h) bendinde yeralan Yüksek öğretim ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Daire Başkanlığı haline getirilmektedir. Ana Bi
rimlere (i) bendi ile Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, (k) bendi ile Gençlik 
Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir. 

2, 3. Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleriyle 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
1 nin 9, 10, 11, 12, 14 ve 15 inci maddelerine fonksiyonel görev ilave edilmiştir. 

4. Dördüncü maddede 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinde 
değişiklik yapılarak bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Yüksek öğretim Dairesi Baş
kanlığının görevleri belirtilmektedir. 

5. Beşinci maddede bu Kanun Hükmünde Kararnameye 16/A maddesi eklenerek "Yurt 
Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dairesi"nin görevleri sayılmıştır. 

6. Altıncı maddede bu Kanun Hükmünde Kararnameye 19/A maddesi eklenerek Genç
lik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 

7. Yedinci maddede 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinde de
ğişiklik yapılacak (c) bendi "Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" şek
linde değiştirilmekte ve bu maddeye (0 bendi eklenerek "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" 
ilave edilmektedir. 
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8. Sekizinci maddede değiştirilen "Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığının görevleri sayılmaktadır. 

9. Dokuzuncu madde 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 25/A maddesi eklene
rek "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin teşkil edilebileceği hükmü getirilmektedir. 

10. Onuncu maddede 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinde yer 
alan Yardımcı Birimlerde değişiklik yapılmakta (d) bendinde yer alan "Komptrolörlük Daire 
Başkanlığı" ile (j) bendinde yer alan "Genel Sekreterlik" kaldırılmakta ve "Destek Hizmetle
ri Dairesi Başkanlığı" "İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı" haline getirilmekte, İşletmeler 
Dairesi Başkanlığı da kurulmaktadır. 

11. Onbirinci madde ile "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı"nın ve İşletmeler Daire
sinin görevleri sayılmaktadır. 

12. Onikinci madde ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde 
yer alan sürekli kurullardan bazıları kaldırılmış ve "özel ihtisas komisyonları" kurulmuştur. 
Aynı madde ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36, 43, 45, 46 ve 48 inci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

13. Onüçüncü madde ile "Özel İhtisas Komisyonları"nın kurulabileceği ve görevlerini 
hükme bağlamıştır. 

14. Ondördüncü madde ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 8 inci madde 
eklenerek müktesep saklı haklar düzenlenmektedir. 

15. Yürürlük maddesidir. 
16. Yürütme maddesidir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararname 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 Sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

MADDE 1. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ana Hizmet Birimleri • • • ' , ' 
Madde 8. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) İlköğretim Genel Müdürlüğü, ' ' 
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 
c) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
d) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
e) Ticaret ve Turizm öğretimi Dairesi Başkanlığı, 
f) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
g) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 
h) Yüksek öğretim Dairesi Başkanlığı, 
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i) Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
j) Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
k) Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı, 
1) özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, 
m) Özel Öğretim Kurumlan Dairesi Başkanlığı. 

MADDE 2. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü 
maddelerine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 13 üncü maddenin matlabı ile madde metninde geçen 
"genel müdürlüğü" ibaresi "Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

"Ayrıca, eğitim ve öğretimle ilgili plan ve programlar ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, 
öğretmen kılavuz kitapları, temel ders kitapları, bilgi iş ve işlem yaprakları hazırlar, Talim ve 
Terbiye Kuruluna sunar." 

MADDE 3. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine aşağıdaki 
bentler eklenmiştir. 

"c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 
bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

d) Ayrıca, eğitim ve öğretimle ilgili plan ve programlar ile ders kitapları, yardımcı kitap
lar, öğretmen kılavuz kitapları, temel ders kitapları, bilgi iş ve işlem yaprakları hazırlar, Talim 
ve Terbiye Kuruluna sunar.'' 

MADDE 4. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 
Madde 16. — Yükseköğretim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için 
gerekli tedbirleri almak ve Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorum
lulukları yerine getirmek, 

b) Bakanlığın öğretmen yetiştirme politikasına uygun olarak ve öğretmen ihtiyacı planla
ması doğrultusunda öğretmen yetiştirilmesini sağlamak; öğretmen yetiştiren kurumların uygu
lamalarını ve gelişmelerini takip etmek, 

c) Makamın vereceği benzerî işleri yapmak." 

MADDE 5. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 16/A maddesi eklen
miştir. 

'Yurt Dışı Eğitim ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16/A — Yurt Dışı Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar

dır 
a) Türk Kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eği

tim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 
b) Yabancı Hükümet ve Kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 

yabancı ülkelere verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen ya
bancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak-yabancı ülkelerin, ulusla
rarası kuruluşların eğitim ve bilim dalındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, ilgili 
ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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d) Yurtdışında bulunan Türk işçi çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim imkânların^ 
dan etkili bir şekilde yararlandırılmaları, Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi, ders araç 
ve gereçlerinin hazırlanması, yurda dönen çocukların Türk eğitim sistemine yeniden uyumu 
ve eğitim öğretimle ilgili bütün görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 

e) Yurtdışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak için 
gerekli düzenlemeleri yapmak, 

f) Yurtdışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamla
rını sağlamak için gerekli tedbirleri almak." 

MADDE 6. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 19/A maddesi eklen
miştir. 

"Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19/A. — Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şun

lardır: 
a) Vatandaşların, özellikle gençlerin, kurumlan dışında geçirdikleri serbest zamanlarının; 

sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzen amatör faaliyet alanlarında değerlen
dirilmesine ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 

b) Gençlik merkezleri ve kampları gibi gençlik faaliyetleriyle ilgili tesislerin kurulmasını 
sağlamak, 

c) Yurtiçi ve yurtdışı resmî gençlik ve spor faaliyetlerinin programlanması ve yürütülme
sinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle koordinasyon ve işbirliği yap
mak, bu faaliyetlere ilişkin anlaşma ve protokolların düzenlenmesi işlemlerini yürütmek, 

d) Bakanlığa bağlı bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve ben
zerî faaliyetlere ait araç, gereç, mükafat ve diğer benzerî ihtiyaçlarını sağlamak, 

e) Okul içi ve okullararası beden eğitimi ve spor hizmet ve faaliyetlerinin esaslarını tespit 
etmek ve yürütmek, 

f) Bir veya daha çok boş zamanları değerlendirme faaliyet türlerini bünyesinde toplayan 
ve yürüten ve fahri görevlilerden teşkil edilen faaliyet "Birlikleri"nin programlarını düzenle
mek, desteklemek, gençlik faaliyetlerini amaçlayan kulüpleri, Özendirmek, tescil işlemlerini yü
rütmek, gözetim ve denetim altında bulundurmak, 

g) Gençlik ve spor alanında orta öğretim düzeyinde meslekî okul ve kurumların açılması, 
bu okul ve kurumların eğitim-öğretim faaliyetleri ile dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetle
rini yürütmek, gençlik ve spor kitaplığı kurmak, 

h) Gençlik faaliyetlerinde fahriyen görevlendirilecek gönüllü hizmet personelinin yetişti
rilmesini sağlamak, 

i) Millî ve milletlerarası gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili temas ve ilişkilerde, Bakanlığın 
resmî merci görevini yürütmek, 

j) Bakanlıkça verilen benzerî görevleri yapmak." 

MADDE 7. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (0 bendi eklenmiştir. 

"c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı," 
"f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" 
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— 13 — 

MADDE 8. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Madde 23. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun

lardır: 
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu 

Kararlan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için 
çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının 
ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlardan öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma 
esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 
üzere Bakanlık bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip 
etmek, . 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli 
istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programlan ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmala
rı sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları 
ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek maka
ma sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık 
çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşü
nün tespitine yardımcı olmak, 

h) Bakanhğın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri 

yürütmek." 

MADDE 9. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 25/A maddesi eklen
miştir. 

"Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 25/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir." 

MADDE 10. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

'Yardımcı Birjmler 
Madde 26. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Kuruluşlarındaki yardımcı 

birimler şunlardır: -. ' ... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) tdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
e) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
0 Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 
g) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, 
h) Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı, 
i) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı, 
j) Savunma Sekreterliği, 
k) Özel Kalem Müdürlüğü, 

MADDE 11. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 31 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

'İdarî Mali işler Dairesi Başkanlığı 
Madde 30. — idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) öğretmenevleri ve diğer sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri dü

zenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını 

sağlamak, ^ ^ 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip et

mek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 
not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürüt- „ 
mek, 

1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak." 

'İşletmeler Dairesi Başkanlığı 
Madde 31. — İşletmeler Dairesi Başkanlığı Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime 

dönük, döner sermayelerin faaliyetlerini (Alım, Satım, Yatırım, Dağıtım gibi) planlamak, gö
zetmek, denetlemek, koordine etmek; verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadî, ticarî 
ve idarî tedbirleri almak, Döner Sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça 
verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir. 

Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis, 
pazarlamacı ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edilebilir. 

Döner Sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir." 
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MADDE 12. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edi
len cetvel ekte belirtildiği şekilde, 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 36, 43, 
45, 46 ve 48 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Sürekli Kurullar 
Madde 39. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır: 
a) Millî Eğitim Şurası, 
b) Gençlik ve Spor Şuraları, 
c) Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulu, 
d) Meslekî ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu, 
e) Öğrenci Disiplin Kurulları, .. 
f) özel İhtisas Komisyonları." 
Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 13. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Özel ihtisas Komisyonları 
Madde 49. — Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda bilim ve meslek 

kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 

Bu komisyonlarda diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en 
çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebi
lir." 

MADDE 14. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesinin ikinci fık
rasının birinci cümlesi "Her ilde ve ilçede bir Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" bulu
nur." şeklinde değiştirilmiş ve Kararnameye aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

' 'GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde gö
revli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü 
hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur." 

MADDE 15. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 16. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
/. K, Erdem K. Oksay 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. M. Yümaz S. N. Türel 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Tenekeci I. Ozdağlar 
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Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı 
V. Hak/oğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyal Yıd. Bakanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C: Büyükbaf 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

İçişleri Bakanı 
A. Tannyar 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
I. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V. 
M. Aydın , 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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Müsteşar 
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Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Ana Hizmet Birimleri 

1. İlköğretim Gn. Md. 
2. Ortaöğretim Gn. Md. 
3. Erkek Tek. Öğr. Gn. Md. 
4. Kız Teknik Öğ. Gn. Md. 
5. Tic. ve Turizm Dai; Bşk. 
6. Din Öğretimi Gn. Md. 
7. Çıraklık ve Yay. Eğitimi Gn. 

Md. 

8. Yüksek Öğretim Dai. Bşk. 
9. Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişki

ler Dai. Bşk. 
10. Gençlik Bedeneğitimi ve Okul 
Spor Hiz. Gn. Md. 
11. Gençlik Hiz. ve Faaliyetleri Dai. 
Bşk. 
12. Özel Eğitim ve Reh. Dai. Bşk. 
13; Özel Öğretim Kurumlan D. 
Bşk. -

Danışma ve Denetim B 

Talim ve Terbiye Ku. B 
Teftiş Kurulu Bşk. 
Araş. Plan. ve Koor. K 
Hukuk Müşavirliği 
Bakanlıklar Müşavirler 
Basın ve Halkla İlişkile 
Müşavirliği 
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T.C. 
•Başbakanlık 3.11.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md.07/101-1/177/04801 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî 
Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Ali Bozer 
Başbakan V. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 179, 208 
VE 356 SAYILI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR GENEL GEREKÇE 

1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında 14.12.1983 
tarihinde çıkarılan 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı birleştirilmiştir. 

2. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değişilmesi ise 18.6.1984 tarih ve 208 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 

3. 18.3.1989 tarih ve 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Gençlik ve Sporla 
ilgili hizmet ve görevler Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinden alınarak Başba
kanlığa bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmiş ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının adı da Millî Eğitim Bakanlığı Olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikler sonucunda, 
Bakanlığın teşkilat ve görevleriyle ilgili olarak, birim ve görev tekrarlan ortaya çıkmış; 356 Sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca, 179 ve 208 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
melerin bir çok maddesinde yer alan "Gençlik ve Spor" ibaresinin çıkarılarak, Bakanlığın adının 
yeniden "Millî Eğitim Bakanlığı" olması gereği doğmuş; özellikle eğitim sisteminin vazgeçil
mez bir unsuru olan öğretmenlerin yeni bir ruh, anlayış ve strateji çerçevesinde yetiştirilmesi
nin, toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşıması dolayısıyla sistemin bu görevleri 
yapacak yeni bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı ortaya çıkmış; dolayısıyla yeni bir Kanun Hük
münde Kararnamenin düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

4. Bilim ve teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, toplumumuzun hızla artan ve çeşit
lenen eğitim ihtiyacı ve özellikle eğitim sisteminin: 2000'Ii yılların insanını, vatandaşını ve meslek 
adamını yetiştirecek çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Devletimizin geleceği açısından hayatî 
önem taşımaktadır. Bu önemli görevin yerine getirilmesi herşeyden önce bu görevleri yapabile
cek yeterlikte öğretmenlerin yetiştirilmesine ve eğitim sistemi içinde istihdamına bağlıdır. 

Bakanlığımızca özel önem ve ağırlık verilerek yürütülen yeni Öğretmen Yetiştirme Proje
sinin genel amacı; yukarıda belirtilen eğitim ortamına uygun nitelikte öğretmenler yetiştirerek, 
onlara toplumumuzda layık oldukları statüyü kazandırmaktır. 
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Devletimizin bekası, milletimizin mutluluğu bakımından fevkalade önem taşıyan yeni bir 
öğretmen yetiştirme sisteminin kurulabilmesi amacı ile; 

— 3580 Sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Para
sız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun 
çıkarılmış, bu Kanunla 4 000 öğrenciye yükseköğretimde bursluluk ve yatılılık imkânı sağla
mıştır. > 

— öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak üzere, öğretmen 
liselerindeki eğitim imkânı ve ortamı iyileştirilmiş ve Anadolu Öğretmen Liseleri 1989-1990 öğ
retim yılında faaliyete geçirilmiştir. " 

— Anadolu öğretmen Lisesini bitiren öğrencilerin, öğretmen yetiştiren yükseköğretim ku
rumlarına geçişleri ile ilgili mevzuat düzenleme çalışmalarına hız ve ağırlık verilmiştir. 

Anılan Kanunla sağlanan bursluluk, yatılılık, mecburî hizmet, öğretmen liseleri ve Ana
dolu öğretmen Liseleri ile bu okulları bitirenlerin öğretmen yetiştiren yükseköğretim program
larına geçişleri, öğretmenlerin meslekî ve kişisel sorunlarına çözüm bulunması, öğretmenlik 
mesleğinin geliştirilmesi ite ilgili hususlardaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlık Merkez 
Teşkilatında "öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü" adıyla bir birimin kurulması büyük bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. 

3580 Sayılı öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız 
Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun çı
karılarak, her yıl 400 öğrenciye yükseköğretimde burs ve yatılılık imkânı hazırlayan yeni bir 
öğretmen yetiştirme sistemi kurulmuştur. Bu sistem çerçevesinde seçilen öğrencilerin yatılılık 
ve bursluluk işlemlerinin yürütülmesi, öğretmen liselerinin eğitim ortamının iyileştirilerek, yük
seköğretim kurumlarındaki öğretmen yetiştiren programlara öğrenci geçişini sağlayacak şekil
de yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin meslekî kişisel sorunlarına çözüm bulunması ve mes
leğin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması hususlarında görevlendirilmek üzere Bakanlık Merkez 
Teşkilatında "öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü" kurulması büyük bir ihtiyaç haline gel
miştir. 

5. 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gençlik ve spor hizmetleri, Bakanlıktan 
alınıp Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verildiğinden, okul içinde bedeneğitimi, izcilik ve 
spor görevlerini yerine getirecek bir Merkez Teşkilatı biriminin kurulmasına ihtiyaç duyulmuş
tur. Bu nedenle, ana hizmet birimi olarak "Bedeneğitimi, Okuliçi Spor ve İzcilik Dairesi 
Başkanlığı" ihdas edilmiştir. 

6. Toplumumuzdaki hızlı değişme, gelişme ve ilerlemeye paralel olarak, eğitim ihtiyacı 
da artmaktadır. Eğitimin her kademe ve türünde nicelik ve nitelik bakımından meydana gelen 
gelişmeler, bazı organizasyonların fonksiyonel olarak değiştirilmesini gerektirmiştir, özellikle 
son yıllarda meydana gelen turizm gelişmeleri ve bu sektörün ara insangücüne olan ihtiyacının 
artması sonucu Ticaret ve Turizm öğretim Dairesi Başkanlığına bağlı okul sayısı 330; öğrenci 
sayısı 150 092 olmuştur. Bu sebeplerden dolayı, merkez teşkilatı ana hizmet birimi olan Ticaret 
ve Turizm öğretimi Dairesi Başkanlığının yeniden Genel Müdürlük olarak teşkilatlanması ön
görülmüştür. 

7. Son yıllarda, özel öğretim kurumlarında meydana gelen hızlı sayısal artışlardan dola
yı, Merkez Teşkilatında mevcut olan özel öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığının bu alan
daki hizmetleri yerine getirmesinde güçlükler ortaya çıkmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 



— 20 — 

Son 5 yılda özel öğretim kurumlan ülke genelinde hızla yayılmış; okul sayısı 1983 yılında 
352 iken 1989 yılında 543'e, kurs sayısı 1983 yılında 348 iken 1989 yılında 1 232'yet özel dersha
ne sayısı da 1983 yılında 129 iken 1989'da 682'ye ulaşmıştır. 

Okul sayısı; 1988-1989 öğretim yılında 132 anaokulu, 124 ilkokul, 225 ortaokul ve lise ol
mak üzere 543 olmuştur. Öğrenci sayısı ise Özel Türk, Özel Yabancı ve Özel Azınlık Okulların
da 142 521'e, özel dershanelerde 203 880'e özel kurslarda 151 827'ye, özel öğrenci etüd eğitim 
merkezlerinde 1 120 olmak üzere toplam 499 348'e ulaşmıştır. Bu okul ve kurumlarda 20 201 
öğretmen görev yapmaktadır. 

Devlet okullarının yanında, özel okullar da eğitime büyük katkılar sağlamaktadır. 
5 inci Beş Yıllık Kalkınma Planında da özel okulların teşvik edilmesi, eğitimin kalitesinin 

yükseltilmesi, teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapıl
ması öngörülmüştür. 

Bu durumda Özel öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığının, ihtiyaca cevap verebilecek 
şekilde geliştirilerek Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılması faydalı görülmüştür. 

8. Yükseköğretim öğrencilerinin barındığı yurtların dışında kalan özel yurtların kuruluş 
esas ve usullerine göre açılmasını ve denetlenmesini sağlamak, ortaöğretim öğrencilerin burs 
iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla, Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde destek hizmet biri
mi olarak "Orta Öğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı" adı altında yeni bir birim ihdas 
edilmiştir. 

9. Talim ve Terbiye Kurulu bünyesinde; Türk dili ve Türkçe öğretimi, yabancı dil öğreti
mi, matematik ve fen bilimleri öğretimi, sosyal bilimler öğretimi, güzel sanatlar öğretimi, ko
nularında program geliştirme, ders araç ve gereçleri, ders ve öğretmen kitapları ve benzerî ko
nularda, eğitim ve öğretimi, bilim ve teknolojik gelişmeler ve toplumun ihtiyaçları doğrultu
sunda geliştirmek üzere, "Eğitim ve öğretimi Geliştirme ve Değerlendirme Merkezi" kurul
ması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu merkezin bünyesinde ihtiyaca göre alt program birimlerinin kurulması ve bu birimler
de gerekli personel ve uzmanlar ile tecrübeli öğretmen ve eğitimcilerin istihdamı sağlanacaktır. 

10. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 66 bin okul ve kurum bulunmaktadır. Bu okul ve ku
rumların toplumumuzun eğitim ihtiyacına göre yönetilmesi için, yönetici adaylarının çağdaş 
bilim ve teknoloji paralelinde; eğitim yönetimi, hukuk, ekonomi ve beşerî ilişkiler alanında 
bilgi sahibi olmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mevcut 400 bin öğret
men ile 100 bine yakın diğer eğitim personelinin de eğitim planlaması, program geliştirme, be
şerî ilişkiler gibi alanlarda ve kendi branşlarında yetiştirilmeleri ile bilgilerinin yenilenmesinde 
"Millî Eğitim Akademisi"nden faydalanılacaktır. 

Millî Eğitim Akademisi bağlı kuruluş olarak organize edildiğinde, yöneticilerin atanması 
hususunda gerekli kolaylıklar sağlanacak bu Akademide eğitim ve öğretim görenler arasından 
her eğitim tür ve kademesindeki okul ve kurumlara ehliyetli, nitelikli, iş bilen ve bitiren yöneti
cilerin atanması sağlanmış olacaktır. 

Yukarıda açıklanan gerçeklerden dolayı Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hak
kında 13.12.1983 tarih ve 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında yeniden bir Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılmasına Bakanlığımızca ih
tiyaç duyulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 



— 21 — 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
179 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAÎR MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasa, 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda Millî Eğitim hizmetlerini yürütmek 
üzere; Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına,_teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlen
miştir. 

Madde 2. — Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda, Türk Milletinin millî değerlerini 
koruyarak, Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrenci
lerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerinin planlanması, programlanması, yürütülmesi, 
takip ve denetim altında bulundurulması; Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü 
içinde yürütülmesinin sağlanması ve Türk vatandaşlarının her türlü eğitim ihtiyacının karşı
lanması görevinin Millî Eğitim Bakanlığına ait olduğu ifade edildiği için Yüksek Öğretim Ka
nunu ile Bakanlığa verilmiş görev ve sorumlulukları yerine getirilmesi kapsama dahil edilmiş
tir. Ayrıca, okullarda beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetler de verilmiştir. 

Madde 3. — "Bu maddeye Talim ve Terbiye Kurulu hariç" ifadesi eklenirken 1926 yılın
dan, 1981 yılına kadar Talim ve Terbiye Kurulunun doğrudan Bakana bağlı olarak görev yaptı
ğı düşünülmüş, Atatürk'ün 1 Kasım 1924 yılında Talim ve Terbiye Dairesini kurarken belirttik
leri şu sözleri bu değişikliğin temelini teşkil etmiştir." Memlekette Talim ve Tedris esaslarını, 
ilmî ve müstakil ve bir merkezden sevk ve idare maksadı ile tasavvur edilen Talim ve Terbiye 
Dairesi tesis edilmiştir." Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretimle ilgili inkılaplarının şekillenme
sinde ve eğitimin Devlet politikası halinde yürütülmesinde, 1920'li yıllardaki millî ve müstakil 
Talim ve Terbiye Dairesinin yaptığı hizmetlerin çok büyük katkısı olduğu bilinmektedir. Bu 
maksatla, 1926'dan 1981 yılına kadar geçen 55 yıllık sürede doğrudan Bakana bağlı olarak hizmet 
veren bu dairenin yeniden eski hüviyetine kavuşturulması bu madde değişikliği ile sağlanmış 
olacaktır. 

Madde 4. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki ana hizmet birimleri bölümüne 
öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkan
lığı eklenmiş, Ticaret ve Turizm öğretim Dairesi Başkanlığı Ticaret ve Turizm öğretimi Genel 
Müdürlüğü, özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Mü
dürlüğü, Yüksek öğretim Dairesi Başkanlığı ve Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Dairesi Baş
kanlığı birleştirilerek Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü olarak 
teşkilatlanmış bu maddede bulunan birimler yeni şekle göre sıralanmıştır. 

Madde 5. — Ülkemizin ticaret ve turizm alanındaki artan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, 
bu amaçla hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak gayesiyle; 179 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Ticaret ve 
Turizm öğretim Dairesi Başkanlığının Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmasına, bu mad
deye eklenen 13/A maddesi ile de, öğretmen ihtiyacı olan alanlara yeter sayıda ve nitelikte öğ
retmen yetiştirilmesi, mevcut öğretmenlerin eğitimi ile ilgili Bakanlığımızca yürütülmesi gere
ken iş ve işlemleri yapmak üzere Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. 
Öğretmen lisesi ve Anadolu öğretmen liselerine ait bütün görev ve hizmetler ile öğretmen 

yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında ve öğretmen liselerinde okuyan öğrencilerin bursluluk, 
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yatılılık ve mecburî hizmetlerine ait iş ve işlemlerini yürütmek ve öğretmen yetiştiren yüksek 
öğretim, kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak görevi Öğretmen Eğitimi 
Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddenin (b) fıkrası değiştirilerek, Bakanlığa bağlı Örgün ve yaygın öğre
tim kurumlarındaki öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimine ait programlar ile ders 
kitaplarının hazırlanması görevi de bu Genel Müdürlüğün görevine ilave edilmiştir. 

Madde 7. — Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda belirtilen eğitim ve öğretim görevleri 
ile her türlü yaygın eğitim hizmetlerine ait görev ve hizmetlerin yürütülmesi bu Genel Müdür
lüğün uhdesine verilmiştir. 

Madde 8. — Yükseköğretimin, Millî Eğitim Politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağ
lamak ve Yükseköğretim Kanununda Bakanlığa verilen görev ve sorumlulukları yerine getir
mek, Türk kültürünün dış ülkelerde tanıtılmasını sağlamak ve yurtdışındaki vatandaşların ve 
işçi çocuklarının her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek üzere, Yükseköğretim Dai
resi Başkanlığı ile Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Dairesi Başkanlıklarının birleştirilerek Ge
nel Müdürlük olarak teşkilatlanması öngörülmüştür. 

Madde 9. — Özel Öğretim Kurumlan Dairesinin, Özel öğretim Kurumları Kanunu ile Ba
kanlığa verilen hizmet ve sorumlulukları yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük olarak teşki
latlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 10. — 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Ba
kanlığımız uhdesinden alınıp Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmesi sonucu boşlukta 
kalan Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Eğitimiyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürüt
mek üzere bu Daire Başkanlığının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 11. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 inci 
maddelerinin son fıkralarında yer alan "ayrıca eğitim ve öğretim ile ilgili plan ve programlar 
ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, temel ders kitapları, bilgi iş 
ve işlem yaprakları hazırlar, Talim ve Terbiye Kuruluna sunar." ifadesi kaldırılarak bu madde
ye eklenen (b) bendi ile her maddedeki tekrar önlenmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevlerine (c) bendi ilave edilerek, eğitim ve öğre
timi geliştirme ve değerlendirme hizmetlerinin daha fonksiyonel olarak yürütülmesine imkân 
sağlanmıştır. 

Madde 12. — Bakanlığa; Hükümet Programı, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Ba
kanlar Kurulu kararları ile Millî Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yeri
ne getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, ana hizmet politikası ve planlarını hazırla
mak ve Bakanlığın program bütçe, eğitim araştırmaları gibi görevlerini yürütmekte olan Kurul 
Başkanlığının görevlerine, Bakanlığın insangücü ihtiyacı planlamasını yapmak görevi de ilave 
edilmiştir. 

Madde 13. — Millî Eğitim Bakanlığı yardımcı birimler bölümüne Orta öğrenim Burs ve 
Yurtlar Dairesi Başkanlığı ilave edilmiştir. 

Madde 14. — Bakanlığın personel istihdamı ile yönetici atama ve nakillerinde ilgili birim
lerle koordinasyon ve işbirliği yapmak görevi de bu Genel Müdürlüğün görevlerine ilave edil
miştir. 
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Madde 15. — Bu Dairenin; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim ku
rumlarının ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile lise ve dengi okulların makine-teçhizat ve 
donatım ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin, demirbaş işlemleri dahil diğer her türlü iş ve iş
lemlerine görevleri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 16. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinden sonra 35/A 
maddesi eklenerek yüksek öğrenim öğrencilerinin barındığı yurtlar dışında kalan özel yurtla
rın kuruluş esas ve usullerine göre açılmasını ve denetlenmesini sağlamak ve orta öğretimli öğ
rencilerin bursluluk ve yatılılık iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Orta öğrenim Burs ve Yurtlar 
Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

Madde 17. — Bakanlık merkez teşiklatındaki sürekli kurullar bölümünün (d) bendinde 
bulunan Meslekî ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu, Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Ku
rulu olarak değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim plan ve programlarının temel esaslarını 
tespit etmek ve uygulanmasını değerlendirmek, her tür ve seviyedeki okul ve kurumların eği
tim ve öğretim programlarının ilke ve politikalarını belirlemek görevleri bu üst kurula verilerek-
kurulun en küçük ayrıntılarla uğraşması önlenmiş bu husustaki bürokratik işlemler basitleşti
rilmiştir. 

Madde 19. — Meslekî ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulunun görevleri, 3308 Sa
yılı Kanunla ihdas edilen Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunca ifa edildiğinden, Meslekî ve 
Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Madde 20. — Bu maddede Bakanlığın Taşra Teşkilâtı bünyesindeki tlçe Millî Eğitim Mü
dürlüklerinin mülki amirliklerin yanında il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumlu ol
dukları belirtilmiştir. 

Madde 21. — Bakanlığın bağlı kuruluşlarının Millî Eğitim Akademisi ile Yüksek Öğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü olduğu bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 22. — Bu madde de yapılan değişikliklerle; Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve 
görevlerine ilişkin önceden çıkarılmış olan mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye ay
kırı hükümleri ve 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16/A maddesi, 9, 10, 11, 12, 
15 inci maddesinin son fıkraları ile 27 inci maddesinin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması 
sağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği değişikliklere rağmen 
kadro ve görev unvanları değişmeyen personelin hiçbir işleme tabi olmaksızın yeni kadrolarına 
atanmış sayılmaları esası ile kadro ve görev unvanları değişen personelin özlük haklarının ko
runması bu geçici maddeyle sağlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile gerekli düzenleme yapılıncaya 
kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevleri daha önceden bu görevleri yap
makta olan birimlerce yürütülmesi bu geçici madde ile esasa bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname gereği yeni kurulan ve değiştirilen 
birimlerin ihtiyacı olan kadrolar ile şahsa bağlı kadrolar, bu maddede de belirtilen ek cetveller
le düzenlenmiştir. 

Madde 23. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 24. — Yürütme maddesidir. 
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Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname ' ' 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
de değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1989 
tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 23,10.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

. "Amaç, 
Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 Sayılı Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğ
rultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, 
teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

MADDE 2. —179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (g) bendi eklenmiştir. 

"f) Yüksek öğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 
Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek," 

"g) Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek," 

MADDE 3. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Müsteşar 
Madde 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini 

Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kal
kınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürü
tür. Bu amaçla Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu ve Teftiş Kurulu hariç, Bakanlığın bütün ku
ruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur." 
MADDE 4. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

"Ana Hizmet Birimleri 
Madde 8. — Millî Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 
c) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
d) Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, 
e) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
f) öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
g) Din öğretimi Genel Müdürlüğü, 
h) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 
ı) Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler,Genel Müdürlüğü, 
j) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 
k) özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, 
1) Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve tzcilik Dairesi Başkanlığı," 
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MADDE 5. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye 13/A maddesi eklenmiştir. 

"Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
Madde 13. — Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, ticaret lisesi, otelcilik ve tu- -

rizm meslek lisesi, sekreterlik meslek lisesi, anadolu ticaret lisesi, anadolu otelcilik ve turizm 
meslek lisesi, anadolu aşçılık meslek lisesi ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî örgün ve yay
gın eğitim'kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütür." 

"Öğretmen Eğilimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 13/A. — Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim ve öğretimi ile ilgili bütün gö

rev ve hizmetlerini yürütmek, 
b) öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağ

lamak, 
c) öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin; 

bursluluk, yatılılık ve mecburî hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek," 

MADDE 6. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında 
okutulan din kültürü ve ahlak öğretimine ait programlar ile ders kitaplarının hazırlanmasını 
sağlamak," 

MADDE 7. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel 
ve meslekî eğitimlerini sağlamak," 

MADDE 8. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

'Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğilimi ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 
Madde 16. — Yükseköğretim, Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır: 
a) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için 

Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 
b) Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eği

tim ve Öğretim hizmetlerini düzenlemek, 
c) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ya

bancı ülkelere verilen burslarla, kendt hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı 
uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

d) Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmele
rini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 

c) Yurt dışında bulunan Türk işçi çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim imkânların
dan etkili bir şekilde yararlandırılmaları, Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi, ders araç 
ve gereçlerinin hazırlanması, yurda dönen çocukların Türk eğitim sistemine yeniden uyumu 
ve eğitim öğretimle ilgili bütün görev ve hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
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f) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, ulus
lararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, il
gili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini- sağlamak, 

g) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak için 
gerekli düzenlemeleri yapmak, 

h) Yurt dışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdam
larını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 

ı) Bakanlığın yurt dışı ilişkilerine yönelik diğer görev ve hizmetlerini yürütmek," 

MADDE 9. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 356 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kaldırılan 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Madde 17. — özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Ka

nununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir." 
MADDE 10. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir, 

"Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve izcilik Dairesi Başkanlığı 
Madde 19. — Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ye İzcilik Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bedeneğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün 
görev ve hizmetleri yürütür." 

MADDE 11. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci 
cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye (b) ve (c) bendleri eklenip, 
bend harfleri buna göre sıralanmıştır. 

"Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır: 
"a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştır

mak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamı veya Eğitim öğ
retim Yüksek Kuruluna sunmak." 

"b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı ki
taplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını, incelemek, geliştirmek ve uy
gun görülenleri karara bağlamak." 

"c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek." 

MADDE 12. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin (f) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, Ba
kanlığın insangücü ihtiyacı planlamasını, ilgili birimlerle koordine ederek, yapmak." 

' MADDE 13. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

'Yardımcı Birimler 
Madde 26.—'Millî Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır: 
a) Personel Genel Müdürlüğü, > 
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
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d) tdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
e) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
f) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 
g) Eğitim araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, 
h) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
j) Orta öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, 
k) Savunma Sekreterliği 
1) Özel Kalem Müdürlüğü" 

MADDE 14. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinin (a) ve (d) 
bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sis
teminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak." 

"d) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yürütmek, yö
netici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak." 

MADDE 15. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Eğilim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı" 
Madde 33. — Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve laboratu-

var araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makina, teçhizat 
ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi 
malzemeleri standartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışından satın almak veya yaptırmak, 
bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon ve iş
birliğinde bulunmak, 

b) Radyo ve televizyonla eğitim yayınları hizmetlerinin yürütülmesinde; Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimlerle gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak, bu konudaki araç 
ve gereç ihtiyacını tespit etmek, sağlamak ve dağıtmak, 

c) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makine, teçhizat, araç 
ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek, 

d) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makine, teçhizat araç ve gereçlerinin 
bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak bakım ve ona
rımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak, 

e) Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek." 

MADDE 16. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 35 inci maddeden sonra gel
mek üzere 35/A maddesi eklenmiştir. 

"Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı" 
MADDE 35/A. — Orta öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar

dır: 
a) Orta öğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 
b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişilere ait yurt, pansiyon ve benzerî kurumların açılma

sı, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işletil
mesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek," 
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Sürekli Kurullar; 
MADDE 17. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinin (d) ben

di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Çıraklık ve Meslek Eğitim Kurulu," 
MADDE 18. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) tik ve orta dereceli genel, meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarının, eğitim ve 

öğretim programlarının ilke ve politikalarını belirlemek," 

MADDE 19. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Çıraklık, ve Meslekî Eğitim Kurulu 
Madde 44.. — Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda 

belirtilen görevleri yapar.'' 
MADDE 20. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 inci maddesinin 2 nci fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . • ' , 
"Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü bulunur. İlçe millî eğitim müdürlükleri gö

rev ve hizmetleri yürütürken, il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. ÎI ve ilçelerin 
sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları gözönünde bulundurula
rak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir, tş durumu
na ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak 
ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir." 

MADDE 21. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bağlı Kuruluşlar 
Madde 52. — Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 

a) Millî Eğitim Akademisi, 
b) Yükek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü" 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 22. — a) Maarif Teşkilatına Dair 22 Mart 1926 tarih ve 789 Sayılı Kanun, Maa

rif Vekaleti Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkında 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 Sayılı Ka
nun ile ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümle
ri, 

b) 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9, 10, 11, 12 nci maddelerinin son fıkraları 
ile 15 inci maddenin (d) bendi, 27 nci maddenin (g) bendi ile 16/A maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇtCÎ HÜKÜMLER 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme se
bebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunan
lar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî 
ve sosyal haklan saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler. 
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İkinci fıkrada sayılanların, Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında durumlarına uygun 
kadrolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü hak
lardaki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilâtında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin MiIIf Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve (1) 
ve (2) sayılı listelerde yeralan kadrolar adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) ve 
(IV) sayılı cetvellerin sözü edilen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 23. —Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 24. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/ . Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. luncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

F. Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/ . S. Giray • 

Dışişleri Bakanı 
A. M, Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş, Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİL 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri 

Müsteşar 

ta 
c • << es 
?r 

C/3 

C/3 
s» << 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. İlköğretim Gn. Md. 
2. Ortaöğretim Gn. Md. 
3. Erkek Tek. Öğr. Gn. Md. 
4. Kız Tekniköğ. Gn. Md. 
5. Tic. ve Turizm Öğ.Gn.Md. 
6. Öğretmen Eğitimi Gn. Md. 
7. Din Öğretimi Genel Md. 

8. Çıraklık ve Yay. Eğitimi Gn. 
Md. 

9. Yüksek Öğretim Yurt Dışı Eğt. 
ve Dış İlişkiler Gn. Md. 
10. Özel Öğretim Kurum. Gn. Md. 

11. Özel Eğitim ve Rehberlik Dai. 
Bşk. 
12. Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve 
İzcilik Dairesi Başkanlığı 

Danışma ve Denetim Bi 

Talim ve Terbiye Ku. Bş 
Teftiş Kurulu Bşk. 
Araş. Plan. ve Koor. Ku 
Hukuk Müşavirliği 
Bakanlık Müşavirleri 
Basın ve Halkla İlişkiler 



KURUMU 
TEŞKİLÂTI 

Sınıfı 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

LİSTE 1 
1 SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

U n v a n ı 

G.l.H. Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü 
" Yükseköğretim Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Gn. Müdürü 
" Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü 
" Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü 
" Genel Müdür Yardımcısı 
" Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı 
" Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanı 
" Daire Başkanı 
" Şube Müdürü 
" Şube Müdürü 
" Şube Müdürü 
" Eğitim Uzmanı 
" Eğitim Uzmanı 
" Eğitim Uzmanı 

Şef 
Şef 
Şef 
Şef 



LİSTE 2 
IV SAYILI CETVEL 
Şahsa Bağlı Kadrolar 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTÎM BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

Sınıfı Unvanı Derecesi 

G.t.H. Ticaret ve Turizm Öğretim Daire Başkanı 1 
" Yüksek Öğretim Daire Başkanı 1 
" Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Daire Başkanı 1 
" Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanı 1 

TOPLAM 



T.C. ; 
Başbatanlık • 13.4.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md.07/101-1/44/02522 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî 
Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
. Başbakan 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
179 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, Türk Milletinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma
sı için hedef gösterilen eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmiştir. Bu öneme binaen Millî 
Eğitimimiz 64 OOO'e ulaşan okul ve kurumu, 400 000'nin üzerindeki öğretmeni ile eğitim siste
mi içinde 12 000 000 öğrenciye hitabeder hale gelmiştir. 

Atamaları Millî Eğitim Bakanlığınca yapıldığı halde il içinde görev yerlerinin belirlenmesi 
valiliklerin yetkisinde olan ilkokul müdür ve öğretmenleri hariç tutulacak olursa, 13 253 orta 
derecedeki okul ve kurumda 173 803 müdür ve öğretmen istihdam edilmektedir. Şehir merkez
lerinden kasabalara, hatta yerleşim biriminin özelliğine göre bazı köylere kadar yaygınlaşmış 
olan orta dereceli okullarımızın öğretmen ihtiyacının, belli bir zaman dilimi içerisinde yürü
tülmesi gereken eğitim faaliyetlerinin inkıtaya uğratılmadan, Bakanlıkça karşılanması çoğu zaman 
mümkün olamamaktadır. 

Oysa yerel yönetimlerin kendi problem ve ihtiyaçlarını daha yakından ve daha objektif 
bir şekilde tespit edebilecekleri noktasından hareketle, günümüzde merkezî otoriteler bazı gö
rev ve yetkilerini yerel yönetimlere devrederek hedeflenen amaca daha hızlı, etkili ve verimli 
bir şekilde ulaşma konusunda duyarlı olmaya başlamıştır. Nitekim bugüne kadar merkeziyetçi 
sistem uygulayan birçok OECD ülkeleri artık bu yetkilerimi ilgili kurumların kendi insiyatifine 
terketmeye başlamış olup ülkemizde de özellikle Bakanlığın ademî merkeziyet yönünde yürü
tülebileceği işlemlerini gözden geçirerek gerekli önlemleri alması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Böylelikle, bir taraftan Bakanlık, personelin atama ve yer değiştirmesi ile ilgili yoğun iş 
yükünden kurtularak sağlıklı bir insangücü planlaması ile personelin yetiştirilmesi, istihdamı, 
sosyal ve malî statülerinin geliştirilmesi gibi hususlarda hedeflenen amaçlara ulaşmada genel 
politikaların tespiti yönündeki çalışmalarına ve bunların uygulamaya geçirilmesine ağırlık ve
rebilecek, diğer taraftan da personel ihtiyacı bulunan okul ve kurumlara valiliklerce zamanın
da görevlendirme yapılarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan yürütülme
sine imkân sağlanmış olacaktır. 
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Bu bakımdan, Bakanlığın atama yetkisini düzenleyen 179 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 58 inci maddesine netlik kazandırılarak; her derece ve türdeki okul ve kurum öğ
retmenlerinin ilkokul öğretmenlerinde olduğu gibi valilik emrine verilerek görev yerlerinin ÎI 
Millî Eğitim Müdürünün inhası üzerine valilerce tespit edilmesine, lise ve o derecedeki okul
larla kurumlara müdür atamalarının Bakan tarafından, ortaokullara müdür atamalarının ise 
ilkokullarda olduğu gibi îl Millî Eğitim Müdürünün inhası üzerine valilerce yapılmasına, im
kân sağlamak maksadıyla bu Kanun Hükmünde Kararname düzenlenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
de değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1989 
tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca 9.4.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 58. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların 
atanmaları Bakan tarafından yapılır. 

Bunlardan; 
a) Her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenleri, görev yerleri ti Millî Eğitim Mü

dürünün inhası üzerine valiler tarafından belirlenmek üzere valilik emrine verilebilir. 
b) (a) fıkrasında belirtilen okul ve kurumlardan lise ve o derecedeki okullar ile kurumlara 

müdür atamaları Bakan tarafından, bunun dışında kalan okullara müdür atamaları ise İl Millî 
Eğitim Müdürünün inhası üzerine valiler tarafından yapılır. 

Bakan gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini alt kademelere devredebilir. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır." 
MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Turgut Ozal 
. • _ . . Cumhurbaşkanı 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı V. 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E, Konukman 
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Devlet Bakanı 
I. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
•K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
Ki. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
• C. AUınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
M, Tasar 

Devlet Bakanı 
H. Örüç 

' Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. Bozer 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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TC. 
Başbakanlık 30.9.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md.07/101-1/109/05290 . , 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yanılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede 
yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini ar/ ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Millî Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesi "örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğ
retim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar." şeklindedir. 

Bugünkü ve önceki Anayasalarımızda korunması gereken inkılâp kanunlarının başında 
yer alan 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Öğretimde Birlik Kanununun (Tevhidi Tedrisat Kanu
nu) 1 inci maddesi "Türkiye'deki bütün eğitim-öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlıdır." hükmünü taşımaktadır. -

Bu kanunun genel amaç, ruh ve özüne dayalı olarak çıkarılan ve okul öncesinden yüksek
öğretimin sonuna kadar millî eğitim sistemimizi bir bütünlük içinde düzenleyen 14 Haziran 
1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 31, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu mad
deleri, yükseköğretime geçiş; yükseköğretimin kapsamı, amaç ve görevleri; yükseköğretim ku
rumlan; yükseköğretimin düzenlenmesi; yükseköğretimin paralı oluşu ve yükseköğretimin plan
lanması esaslarını getirmiş ve Millî Eğitim Bakanlığına görev ve sorumluluklar vermiştir. 

Anayasamızın 42 nci maddesi "Eğitim ve öğretim, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrul
tusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır" 
hükmünü taşımaktadır. 

Millî Eğitim Temel Kanununun 56 ncı maddesi, "Eğitim ve Öğretim hizmetinin bu kanun 
hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinin, gözetim ve denetiminin sorumluluğunu Millî 
Eğitim Bakanlığına vermiştir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesi, yükseköğretimin "Millî eğitim 
sistemi içinde düzenlendiğini" aha ilkeler ile ilgili 5 inci maddesi de: "...eğitim-öğretimde bir
lik ilkesi"nin sağlanacağını belirtmektedir. 

Yine ana ilkelerle ilgili maddenin (h) fıkrası "Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, 
verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması... millî eğitim politi
kası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda... planlanır ve gerçekleştirilir" hük
münü taşımaktadır. 

Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre, Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü 
hallerde, Yükseköğretim Kurulu toplantılarına katılmakta ve başkanlık etmektedir. Başka bir 
deyişle her kademede millî eğitim politikasının belirlenmesinden sorumlu Millî Eğitim Bakanı, 
Yükseköğretim Kurulunun tabiî başkanıdır. 
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Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesi öğretim programlarının amaç, kapsam, me
tot ve değerlendirme esaslarının belirlenmesinde de Millî Eğitim Bakanlığını görevli kılmıştır. 

Bu kanunun 7 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, yeni üniversiteler veya birimlerinin 
kurulması ve birleştirilmesi hususundaki önerilerin veya görüşlerin Millî Eğitim Bakanlığına 
sunulması öngörülmektedir. . 

Aynı maddenin (k) fıkrası, yükseköğretimin üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan 
bütçelerin tetkik ve onaylandıktan sonra, Millî Eğitim Bakanlığına sunulması gerektiği şeklin
dedir. . 

Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonunun Yükseköğretim Kanununa ilişkin raporun
da, "Millî Eğitim Bakanlığının Türk Millî Eğitim Sisteminin en üst düzenleyicisi olduğu esası 
benimsenmektedir" ifadesi yer almaktadır. 

Bu hukukî, kanunî ve idarî hüküm ve gerekçeler sebebiyle yukarıda belirtilen görevlerle 
yükseköğretim kanun ve kararname teklifleri bütçe, ihale, satın alma, kiralama, gümrük mua
fiyeti, taşıt alımı, geçici işçi çalıştırılması, personel ödüllendirilmesi... vb. iş ve işlemler Millî 
Eğitim Bakanlığınca yerine getirilmektedir. 

Ayrıca, 1983'te °/o 6 olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı, bugün °7o 16.3'e çıkarılmış 
bulunmaktadır. Hükümet Programındaki hedef, °/o 20; 2000 yılı için ise, Avrupa Topluluğu 
ülkelerinin bugün ulaşmış oldukları ortalama seviye olan <7o 30'dur. 

Bunun için, Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu gereğince 
yükseköğretimin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi amacıy
la Hükümet Programında yer alan ve halen TBMM'de bulunan yeni .yükseköğretim kurumları 
açılması hakkındaki kanun tasarısı, yükseköğretim reformu ve yükseköğretim seferberliği ni
teliğinde 2010 yılını hedef alan bir "master planı" çerçevesinde yürütülecektir; özellikle, öğre
tim elemanı yetiştirme, kaynak sağlama ve fizikî yapının oluşturulması konularında Millî Eği
tim Bakanlığına büyük görevler yüklemektedir. 

Yurt dışında yükseköğretim gören Devlet burslusu ve dövizli-dövizsiz öğrenci sayısı gide
rek artmaktadır. Bu sayı bugün 22 000'dir. Bu öğrencilerimizin öğretim programlarının hazır
lanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi yanında, yurt dışındaki öğrencilerle ilgili çeşitli işler 
ve sorunlarının çözümü Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Diğer yandan Hükümet Programında da yer verilen ve bir yıldan beri başarı ile uygula
nan Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesini, teorik dersler açık yükseköğretim yoluyla 
olmak üzere, kurumsallaştırma ve yılda 100 000 öğrencimize meslek yüksek okulu eğitimi ver
me iş ve işlemlerinin de Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri arasına alınması gerek
mektedir. 

Henüz ülkemizde yalnızca (1) üniversite bulunduğu yıllarda 3.4.1926 tarih ve 789 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanununda yer alan, Kültür Bakanlığının hizmetleri de dahil, 
(4) genel müdürlükten l'i ve en başta sözü edilen Yükseköğretim Genel Müdürlüğü idi. 22.6.1933 
tarih ve 2287 sayılı Millî Eğitim Teşkilât Kanununda da aynı yapı korunmuştur. 

Bütün yenilik, değişiklik ve yurtiçinde ve dışında yükseköğretimdeki süratli ve sürekli ge
lişmelere rağmen 1983'te kabul edilen KHK ile bu Genel Müdürlük önce Daire Başkanlığı sevi
yesine indirilmiş ve sonra ilgisi zayıf iki Genel Müdürlükle birleştirilerek oluşturulan yeni bir 
Genel Müdürlüğün bir bölümü haline getirilmiştir. 
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Dışilişkiler ve yurt dışı eğitimini de içine alan bu Genel Müdürlük bugün dış ilişkilerin 
yeni boyutlar kazanması, yurt dışında her yaşta, statüde ve ortamdaki insanımızın dünyadaki 
bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeler karşısında yurt dışı eğitiminin amaç, kapsam, anlam 
ve mahiyeti büyük değişikliklere uğramış ve çeşitlenmiş olması bakımından yetersiz kalmıştır. 

Bu gerekçelerle, yükseköğretimin ihtiyaçlar doğrultusunda yapılaşması ve gelişmesi ile il
gili görevlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ancak, Atatürk döneminde olduğu 
gibi ve daha güçlü bir kadro ile Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün yeniden kurulmasını zo
runlu kılmaktadır. 

Diğer taraftan 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 23 üncü maddesiyle 
düzenlenen Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri arasında; 

1. Anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 
2. Uzun vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al

ması.gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin tespitini yapmak, 
3. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, pa

ra ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağla
mak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını ta
kip etmek, 

yer almıştır. 
Bu bakımdan, 3308 Sayılı Kanunla kurulan, "Çıralık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştir

me ve Yaygınlaştırma Fonu" ile "3418 Sayılı Kanunla" sağlanan "Ek Kaynağın" mevcut büt
çe ile birlikte, plan ve program esaslarına göre kullanılması amacıyla; bunların da Araştırma, 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri arasında yer alması gerekli görül
mektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Millî Eğitim Bakanlığı "Ana Hizmet Birimleri" arasında yer 
alan Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Yük
seköğretim Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğünün kurul
duğu gösterilmektedir. 

Madde 2. — Bu maddede Millî Eğitim Bakanlığının yurt içinde veya yurt dışında yükse
köğretimle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarının Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce yerine 
getirileceği belirtilmekte ve görevleri sıralanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile yükseköğretim dışında yurt dışı eğitimi ve dışilişkiler konula
rında Millî Eğitim Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere kurulan 
Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerine açıklık getirilmektedir. 

Madde 4. — Eğitim-öğretim hizmetlerinin bu maddeye eklenen (c) bendiyle finans kay
naklarının Bakanlık bütçesi çerçevesinde plan ve program esaslarına göre kullanımı sağlan
mıştır. Ayrıca değiştiren (d) bendiyle yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretimde, yeni tekno
lojilerin Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından izlenmesi ve de
ğerlendirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Madde 5. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin (a) bendi de
ğiştirilerek bilgisayar hizmetlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesi imkânı yaratılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Kadrosu kaldırılan personelin her türlü malî ve sosyal haklarının saklı 
kalması sağlanmıştır. 
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Geçici Madde 2. — Hizmette süreklilik esasına göre yeni birimler oluşturuluncaya ve dü
zenlemeler yapılıncaya kadar, kurulan birimlere verilen görevlerin daha önce bu görevi yap
makta olan personel tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Yeni kurulan birimlerin kadroları tespit edilmektedir. 
Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

Millî E$tim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

179 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi; 6.6.1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fık
rasında sözü edilen cetvelin anahizmet birimlerine ilişkin bölümü ekte belirtildiği, 8 inci mad
desi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Anahizmet Birimleri 
Madde 8. — Millî Eğitim Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır : 
a) ilköğretim Genel Müdürlüğü, 
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 
c) Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, 
d) Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, 
e) Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğü, 
f) Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
g) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
h). Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 
ı) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, 
j) Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
k) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 
1) özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, 

m) Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı." 

MADDE 2. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 16 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

'Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 
Madde 16. — Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yükseköğretim politikası 

ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları 
yapmak, 

b) Yükseköğretimin millî eğitim ve yükseköğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultusun
da yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

c) Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilme
si için gerekli tedbirleri almak, 
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d) Yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin eğitim alanları, 
öğrencilerde aranacak nitelikler, sayıları, burs ve kredi durumları ile yurt dışındaki öğrenimle
ri ve planlamaya ilişkin işlem ve işlemleri yapmak, 

e) Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine ge
tirmek, 

f) Lise mezunlarına meslek edindirme projesi uygulamasında, yükseköğretim kurumlan 
ile gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

g) Yükseköğretimin geliştirilmesi için Bakan tarafından verilen konularda araştırma, in
celeme ve verilecek diğer görevleri yapmak." 

MADDE 3. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 16/A maddesi eklenmiştir. 

'Yurtdışı Eğitimi've Dışilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 16/A. — Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şun

lardır: 
a) Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanınması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eği

tim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 
b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ya

bancı ülkelere verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı 
uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik Öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmele
rini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 

d) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, ulus
lararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, il
gili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak, 

e) Yurt dışında bulunan Türk işçi çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim imkânların
dan etkili bir şekilde yararlandırılmaları, Türk kültürü ile bağlarının sürdürülmesi, ders araç 
ve gereçlerinin hazırlanması, yurda dönen çocukların Türk eğitim sistemine yeniden uyumu 
ve eğitim öğretimle ilgili bütün görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 

f) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak için 
gerekli düzenlemeleri yapmaki 

g) Yurt dışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamr 

larını sağlamak için gerekli tedbirleri almak." 

MADDE 4. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 23 üncü maddesinin 
(c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, mal
zeme, para, ek kaynak ve fon gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanıl
masını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uy
gulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli 
istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yeni teknolojilerle ilgili 
gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek," 
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MADDE 5. — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetleri ile her derece ve türdeki okul ve eğitim-
öğretim kurumlarında bilgisayar destekli eğitimin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağla
mak," -

GEÇİCİ MADDE 1. — Düzenleme sebebiyle kadroları kaldırılan personel yeni bir göreve 
atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilir. Bunların eski kadrolarına ait 
aylık, ek gösterge ve her türlü zam, tazminat ve diğer özlük hakları devam eder. Ancak, bunla
rın atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamının, al
makta olduğu aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları toplamından az olması halinde, aradaki 
fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında yeniden kurulan birimlere verileni görev ve hiz
metler daha önce bu görevleri yapmakta olan personel tarafından yürütülür. 

GEÇtCl MADDE 3. — Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve 
(I) ve (II) sayılı listelerde yer alan kadrolar adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) 
ve (IV) sayılı cetvellerin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. —Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Turgut Ozal 
Cumhurbaşkanı 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ye Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
E. Pakdernirli 

Devlet Bakanı 
M. R, Tasar 

Devlet Bakanı V. 
E, C. Gülpınar 

Devlet Bakanı 
I. Aküzüm 

Devlet Bakanı 
S. Araş 

Devlet Bakanı 
M. Çevik > 

Devlet Bakanı 
B. Sönmez 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Tiıncer 

Devlet Bakanı 
E. Koçak 

Devlet Bakanı 
E. C. Gülpınar 

Devlet Bakanı 
A. A. Albayrak 
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Adalet Bakanı 
Ş. Şeker 

İçişleri Bakanı V. 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. Örûç 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ozdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Emiroğlu 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. 
M. Artçı 

Turizm Bakanı 
B. Akarcalı 

Millî Savunma Bakanı 
H. B, Doğu 

Dışişleri Bakanı V. 
A, Kahveci 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

- Sağlık Bakanı 
Y Eryûmaz 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
/. Tuncay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 

Kültür Bakanı 
G. Maraş 

Orman Bakanı 
. M. Kalemli 

Çevre Bakanı 
A. T. Ozdemir 
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ANA HİZMET BİRİMLERİ 
1. ilköğretim Genel Müdürlüğü 
2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü . 
3. Erkek Teknik Öğretim Gn. Müd. 
4. Kız Teknik Öğretim Gn. Müd. 
5. Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğü 
6. öğretmen Eğitimi Genel Md. 
7. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
8. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
9. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

10. Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
11. özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
12. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı 
13. Okuliçi Bedenegitimi, Spor ve izcilik Dairesi Başkanlığı 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI .: MERKEZ 

(2) SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam 

GİH Yükseköğretim Yurt Dışı 
Eğitimi ve Dışilişkiler Genel 
Müdürü 

GİH Genel Müdür Yardımcısı 
GİH Daire Başkanı 
GİH Daktilograf 
GİH Daktilograf 
GİH Daktilograf 

s1 

1 
1 
1 
7 
8 

10 

1 
2 
3 

43 
20 
24 

— 
_ 
— 

• — 

— 
— 

1 
2 
3 

43 
20 
24 

TOPLAM 93 93 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

(I) SAYILI LİSTE 
(I) SAYILI CETVEL 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 
Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam 

GİH Yükseköğretim Genel 
Müdürü 1 

GİH Yurt Dışı Eğitimi ve Dışiliş
kiler Genel Müdürü 1 
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Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim1 

Programcı 
Çözümleyici 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kont. İşi. 
Veri Hazırlama ve Kont. İşi. 
Veri Hazırlama ve Kont. İşi. 

Derecesi 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
.7 
5 
6 
7 
5 
5 

! 5 
5 
6 
8 

Adedi 

4 
. . • 7 

5 
5 
5 

- 5 - s 

5 
5 

• 7 

6 
6 
6 
1 , 
1 
1 
5 
2 '• 
2 
6 
3 
4 

Adedi 

— 
— 
— 
— 
—.... 
— 

' — 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 

' ' — 
. —' 

— 
— 
—' 
— 
— 
— 

Toplam 

4 
7 
5 
5 

• •" • 5 . . 

. 5 
' 5 
, 5 

7 
6 
6 
6 
1 
1 
1 . 
5 
2 
2 
6 
3 
4 

TOPLAM 93 93 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

(II) SAYILI LİSTE 
(IV) SAYILI CETVEL 

ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 

1 1 
1 2 
1 3 

TOPLAM 6 

GİH Yüksek Öğretim Yurt Dışı Eğitimi 
ve Dışilişkiler Genel Müdürü 

GİH Genel Müdür Yardımcısı 
GİH* Daire Başkanı 
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Millî Eğilim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğilim Komisyonu 23.1.1992 

Esas No.': (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) ' 
Karar No. : 4 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/49; K.H.K. No. : 179), Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/59; K.H.K. No. : 2Q8), Millî Eğitim Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/150; K.H.K. Nol : 385), Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/182j K.H.K. No. : 419) ve Millî Eği
tim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/213; K.H.K. No. : 454); Komisyonumu
zun 16.1.1992 tarihli 3 üncü Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı ve müşavirlerinin de iştirakiyle 
incelenip görüşüldü. 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 179 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikleri kapsayan 208, 385, 419 
ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve beş 
Kanun Hükmünde Kararnamenin birleştirilerek, 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
de görüşmelere esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuzca; Kanun Hükmünde Kararnameler üzerinde yapılan görüşmelerde ka
bul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırası ile açıklanmıştır. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2, 3, 4 üncü madde ve bu maddeye bağlı 
Ek-1 cetvel ile 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı başlıklı 21 inci 
maddesi; "Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu" ibaresinin'çıkarılması ile Komisyonumuzca de
ğişik bu şekli ile 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ana Hizmet Birimleri başlıklı 8 inci madde
si; bu maddeye "Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Eğitim ve öğretim Genel Müdürlü
ğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibarelerinin eklenmesi suretiyle 
yapılan değişiklik ile ve 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca değişik bu şekliyle kabul edil
miştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10, 11, 12, 13, 13/A, 14,15 ve 16 ncı maddele
ri, bu maddelere yapılan değişikliklerle ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeler 
olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16/A maddesi komisyonumuzca yeniden dü
zenlenerek "Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" başlıklı 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, "Yırt Dışı Eğitim öğretim Genel Müdürlüğü" 
başlıklı 20 nci maddenin ilavesi Komisyonumuzca da uygun görülerek kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi Komisyonumuzca yapılan de
ğişiklikle ve 21 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi "özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü" başlığı olarak değiştirilmiş ve madde değişik bu şekliyle ve 22 nci 
madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. , 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 25/A maddeleri Ko
misyonumuzca bu maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi Millî Eğitim Bakanlığının yar-: 
dımcı birimlerini saymaktadır. Yardımcı birimlçre "öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Dairesi 
Başkanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı" ibarelerinin eklenmesi Komis
yonumuzca uygun görülmüş ve madde değişik bu şekliyle ve 30 uncu madde olarak kabul edil
miştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri Komisyonu
muzca değiştirilmiş ve maddeler değişik bu şekilleri ile 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeler olarak 
kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Dairesi 
Başkanlığı" başlıklı yeni bir 35 inci maddenin ilavesi Komisyonumuzca uygun görülerek kabul 
edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31, 32, 33, 34, 35 ve 35/A maddeleri, bu mad
delere yapılan değişikliklerle ve 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeler olarak Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kânun Hükmünde Kararnameye "Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı" başlıklı yeni bir 42 nci maddenin eklenmesi Komisyonumuzca da uygun görülerek 
kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 42 nci madde olarak yer alan "Eğitim ve öğ
retim Yüksek Kurulu"nun tümüyle metinden çıkarılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/A, 36, 41, 43, 45, 46 ve 48 inci maddeleri, 
ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerle yürürlükten kaldırıldığından, bu durum Komisyonu
muzca da uygun görülerek bu maddeler Kanun metninden çıkarılmıştır. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 ve 38 inci maddeleri Komisyonumuzca 43 
ve 44 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 179 Sayılı K.H.K.'nin 39 ve 40 ncı madde
leri, bu maddelere yapılan değişikliklerle ve 45 ve 46 ncı maddeler olarak Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Müdürler Kurulu" başlıklı yeni bir 47 nci 
maddenin ilavesi Komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. 
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179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi yapılan değişiklikle Komis
yonumuzca 48 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nçi maddesi Komisyonumuzca 49 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 ve 50 inci maddeleri, bu maddelere yapı
lan değişikliklerle ve 50 ve 51 inci maddeler olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesi Komisyonumuzca 52 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi, Komisyonumuzca yapılan 
değişiklikle ve 53 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53, 54, 55, 56 ve 57 nci maddeleri Komisyo
numuzca 54, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri olarak aynen kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi yapılan değişiklikle Komis
yonumuzca 59 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin 59 ncu maddesi Komisyonumuzca 60 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 inci mad
deleri 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış
tır. Bu durum Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, söz konusu maddeler Kanun met
ninden çıkarılmıştır. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 69 ve 70 inci maddeleri, bu maddelere yapı
lan değişikliklerle ve 61 ve 62 nci maddeler olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddeleri olan 1,2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, Geçici Maddeler değişik bu şekilleriyle Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 8 inci maddesi yeniden düzenlenmiş 
olup, bu maddeye bağlı 1 ve 2 sayılı listeler ile birlikte madde değişik bu şekliyle Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı usulüne uygun olarak düzenlenerek Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 71 ve 72 nci maddeleri 
Komisyonumuzca usulüne uygun düzenlenerek 63 ve 64 üncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Sözcü 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 
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Ur al Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Ahmet Kabil 
Rize 
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Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 
'.. Üye • 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Üye 
Nurettin Tokdemir ' 

Hatay 
Üye 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Üye 
Melike Tugay Haşefe 

istanbul 
Üye 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , 
Anayasa Komisyonu 6.2.1992 

Esas No. : (1/49, 1/59, 1/150, 1/182,1/213) 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 23.1.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen; Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/49; K.H.K. 
No. : 179), Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/59; K.H.K. No. ; 208), Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/150; K.H.K. No. : 385), Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/182; K.H.K. No. : 419) ve Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (1/213; K.H.K. No. : 454); Komisyonumuzun 3.2.1992 tarihli toplantısında Millî 
Eğitim Bakanı ve müşavirlerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 179 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararnameyi de
ğiştiren 208, 385, 419 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, gerekçeleri doğrultusunda 
olumlu bulunmuş, beş Kanun Hükmünde Kararnamenin Birleştirilerek görüşülmesi ve bu Ka
nun Hükmünde Kararnameleri daha önce inceleyen Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metnin görüşmelere esas alınmasıkabül edilmiştir. 

Üye 
Salman Kaya 

Ankara 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Üye 
ismail Karakuyu 

Kütahya ... 
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Komisyonumuz, Millî Eğitim Komisyonunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerini aynen kabul et
miştir. 

"Merkez Teşkilatı" düzenleyen 4 üncü madde; maddeye ekli Ek-1 Sayılı cetvelin, Millî 
Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatının yeniden düzenlenmesi nedeniyle değiştirilmesi ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim komisyonunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, toplumumuzdaki okul öncesi eğitime yönelişteki artış ve bu eğitim faali
yetlerindeki farklı yaklaşım tarzının önlenmesinin gerekliliği karşısında bu eğitim faaliyetleri
nin ayrı bir genel müdürlük sorumluluğunda yürütülmesi ve yönlendirilmesinin sağlanması için 
"Ana Hizmet Birimleri"ni düzenleyen 9 uncu maddeye (a) bendi olarak "Okul öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlüğü"nü eklemiş ve takip eden bend numaralarını yeniden düzenlemiştir. 

Bu değişikliğe uygun olarak da "Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü" başlıklı 10 un
cu madde Komisyonumuzca metne eklenmiştir. 

"İlköğretim Genel Müdürlüğü"nü düzenleyen 10 uncu madde 11 inci madde olarak ve 
yukarıdaki değişikliğe uygun olarak (a) bendinin yeniden düzenlenmesiyle kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

15 inci madde 16 ncı madde olarak ve maddenin başlığı ile ilk cümlesinde geçen "Öğret
men Eğitimi Genel Müdürlüğü" ibaresinin "Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü" 
şeklinde değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

16 ncı madde 17 nci madde olarak ve (b) bendi 9 uncu maddedeki düzenlemeye uygun 
şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

17 nci madde 18 inci madde olarak, 18 inci madde 19 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

"Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü"nü düzenleyen 19 uncu madde 20 inci madde olarak ve 
(a) bendi "Türk kültürü" ibaresinin "Türk millî kültürü" şeklinde değiştirilmesiyle kabul edil
miştir. 

"Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü"nü düzenleyen 20 inci madde 21 inci mad
de olarak ve (a) bendi, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının eğitiminde ön
celikle kültürel kimliklerini koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayacak değişikliğin yapılma
sıyla; (b) bendi ise "Türk soylu yabancılar" ibaresinin açıklığa kavuşturulması için "ortak dil, 
kültür birliği olanların" şeklinde değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

21 inci madde 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 22 nci madde 23 üncü madde 
olarak ve maddenin başlığı ile ilk cümlesine "ve Danışma" ibaresinin eklenmesiyle kabul edil
miştir. 

23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeler 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

30 uncu madde 31 inci madde olarak ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 
ile kurulan Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonuna dair iş ve 
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işlemleri yürütmekle görevli Daire Başkanlığının "Yardımcı Birimler "e (m) bendi olarak ek
lenmesi ve diğer bend numaralarının buna göre düzenlenmesi ile kabul edilmiştir. 

"Personel Genel Müdürlüğü"nün görevlerini düzenleyen 31 inci madde 32 nci madde olarak 
ve (c) bendi personelin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemlerinin yapılmasında ilgili bi
rimlerin görüşünün alınmasını ve gerekli koordinasyonun sağlanmasını öngören değişikliğin 
yapılmasıyla kabul edilmiştir. 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddeler, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 ve 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

31 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı" başlıklı bir madde 44 üncü madde ola
rak metne eklenmiştir. 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve 64 üncü 
maddeler 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 
66 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 1, 2, 3, 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. Geçici 4 Üncü madde, madde 
metninde geçen madde numaralarının yeni düzenlemeye göre yazılmasıyla kabul edilmiştir. 

Geçici 8 inci madde 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye uygun değişikliğin yapılmasıyla kabul edilmiştir. 

Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 sayılı listeler, ilgili maddelerinde yapılan değişikliğe paralel ola
rak yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
ihsan Saraçlar 

Samsun 
K â t i p . ' ' • • ' 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Üye 
t. Melih Gökçek 

Ankara 
(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 

Sözcü 
Uğur Aksöz 

Adana 
Üye 

Faik Altun 
Antalya 

(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 
Üye 

O. Mümtaz Soysal 
Ankara 

(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı 
karşı.ve ilave görüşüm var) 

Üye 
Mehmet Cemal öztaylan 

Balıkesir 
(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 
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Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 
İsmet Kaya Erdem 

İzmir 
(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 

Üye 
Nevzat Ercan 

Sakarya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
5.2.1992 

3.2.1992 tarihinde yapılan oturumda görüşülen "Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci fıkrasına yaptığımız "fık
ra eklenmesi"üzerindeki teklifimizin reddi dolayısıyla; teklif edilen fıkranın, taşıdığı çok ha
yati ve sistemin sağlıklı, verimli, fonksiyonel şekilde işleyebilmesinin yegâne dayanağı oluşu 
gerçeği münasebetiyle, karşı ve ilave görüşümü belirtmeyi, kanunun Genel Kurulda görüşül
mesi sırasında tekrar ele alınabilmesi açısından kaçınılmaz bir görev ve manevî sorumluluğu
mun gereği saymaktayım. 

Türk Millî Eğitim sisteminin, beklenilen ölçüde başarılı, verimli, etkili, fonksiyonel ola
mayışının en önemli sebeplerinden biri, merkezden yönetim ilkesine çok sıkı bir şekilde bağlı 
olmasıdır. Oysa, Millî Eğitim Bakanlığının daveti üzerine 1924 yılında ülkemize gelerek rapor 
veren ünlü Profesör, çağının en etkili ve bugün için de geçerli düşünceleriyle tanınmış eğitimci 
ve filozof John Dewey, Bakanlığın, bütün faaliyetlerini fikrî ve manevî rehberlik konularına 
yöneltmesini, kırtasiyecilikten, bürokratik geleneklerden, formalitelerden uzaklaşmasını, uy
gulamanın ve ayrıntıların yerinden yönetim ilkesine göre mahallî alan ve birimlerde yapılması
nı tavsiye eder. Gereğinden fazla merkeziyetçi bir uygulamanın, mahallî ilgileri ve girişimleri 
engelleyeceğine, mahallî şartlara ve ihtiyaçlara uyumu zorlaştıracağına dikkati çeker. 

İlk defa 1939 yılında basılan John Dewey'in bu raporundan sonra, 1946'da girilen çok 
partili çağdaş ve gerçek demokrasi dönemi ve sürecinin bir gereği olarak hazırlanan 1948 yılın
daki ilkokul programında yer alan demokratik eğitim anlayışı, ülkemizde ilk defa 1949 yılında 
toplanan IV. MİLLÎ EĞİTİM ŞURASI'nda en geniş ve gerçekçi bir şekilde çok yönlü olarak 
ele alınmış ve işlenmiştir. Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU'nun Millî Eğitim Bakanlığı döne
minde gerçekleşen bu şuranın bir raporunda, bugün bile aynen katılacağımız şu acı, ama ger
çek cümleler yer almıştır. 

"Millî Eğitim Bakanlığının bütün teşkilatı, okulları, kurumları sıkı sıkıya merkezden ida
re edilir. Eskiden beri devam eden bu durum, millî eğitimin mahallileşerek memleket gerçekle
rine uymasına, teşkilatın gelişmesine, teşkilat başında çalışanların bağımsız karar verebilir, ki
şilikli insanlar olarak yetişmesine imkân vermemektedir. Millî Eğitim Bakanlığı mahallî otori
telere yer vermeli, okul ve kurumları kendi kendine işler hale getirmelidir. Bugünkü idare tarzı 
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devam ettikçe, millî eğitim işleri bürokratik olmaktan kurtulamayacak, okul ve kurumları ma
hallî gereklere, memleket gerçeklerine göre işleyemeyecek, sosyal hayatın gerektirdiği özelliği 
kazanamayacaktır." 

BANGÜOĞLU, yıllarca sonra, 1965'den sonra, bu görüşleri de kısmen içine alan Millî 
Eğitimle ilgili bir raporunu, o günkü ve bugünkü Sayın Başbakan DEMÎREL'e de vermiştir. 

Kalkınma Plan ve Programlarıyla çeşitli araştırma ve yayınlarda, ülkemizin gerçekleriyle 
bağdaşır bir yapılanma ve yönetim modeli içinde, okul yöneticilerine, öğretmenlere, ailelere, 
mahallî idarelere ve çevre halkına, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına daha çok yetki, görev 
ve sorumluluk verilmesi öngörülmektedir. Bunun, gerçek ve sağlıklı, çağdaş ve katılımcı de
mokratikleşmenin gereği ve şartı olduğu bilinmekte ve savunulmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin, endüstrileşmede ve demokratikleşmede ileri toplumların, gelişmeleri
nin temelinde bu anlayışa ve uygulamaya dayalı eğitim sistemleri vardır.; Avrupa'daki gelişmiş 
ülkelerle ABD'deki durum, hatta Japonya'daki uygulamalar bu yöndedir. ABD'de, federal se
viyede Eğitim Bakanlığının .1980 yılında kurulmuş olması anlamlı ve düşündürücüdür. 

Biz de, ülkemizde, kendi insanımız, kendi toplumuz ve gelişme amaçlarımız doğrultusun
da iki yıllık bir çalışma ve geçmiş deneyim ve birikimlerimizin, meslekî ve bilimsel sorumluluk 
anlayışımızın gereği olarak; çeşitli özel ihtisas komisyonlarının görüş ve düşüncelerini alarak; 
Türkiye'nin bilinen kültürel mozayiği ve özelliklerini de dikkate alarak, yine merkezden yöne
tim ilkesi içinde, Anayasamızın öngördüğü yetki genişliği çerçevesinde, Bakanlığın, Merkezde 
yapacağı hizmetleri azaltarak, millî politika oluşturmaya, öğretmen yetiştirmeye, gözetim ve 
denetime ağırlık vererek ve bunların finansman, araştırma, temel vatandaşlık davranışlarını 
Merkeze bırakarak; diğer uygulamaların ve ayrıntıların Valiliklere, Okul Müdürlüklerine, Öğ
retmenlere, Millî Eğitim Müdürlerine aktarılmasının çalışmalarını yaptık. 

Çünkü, bugünkü Millî Eğitim ordusunun, yurt içi ve dışı, bütün kurumlarındaki öğrenci, 
öğretmen, yönetici, destek personelin toplamı 14 milyonu aşmıştır. 41 yıl önceki şikâyete göre 
geçen yılki öğrenci sayısı 1949'a göre % 740, öğretmen sayısı % 950, okul sayısı °7o 380 artmış
tır, Bunları merkezden sağlıklı, başarılı, disiplinli şekilde yönetmek çok güç hale gelmiştir. Ger 
lişmiş ülkeler, bu durumu öğrendiklerinde, hayretlerini gizlememekte, bizlere çok farklı bir yak
laşımla nasıl yapabildiğimizi sormaktadırlar! 

Bu gerçekler karşısında, 179 sayılı bu K.H.K. nin geçen yasama dönemi sırasındaki gö
rüşmeleri sırasında Türk Millî Eğitimi, dolayısıyla hem Bakanlığı, hem de Milletimizi kurtara
cağına inandığımız düzenleme ve ilaveler yapılmış; geçen yıl, her partinin ittifakıyla Anayasa 
Komisyonunda benimsenmiştir. 

Ancak, bu yasama döneminde Sayın Millî Eğitim Bakanının uygun görmeyişi ve itirazı 
ile illere daha çok yetki vermeye, eğitim idareleri bölgelerinin kurulmasına, çok programlı lise
lerin daha iyi işletilebilmesine; eğitimin sadece Devletin değil, toplumun sorumluluğu ve göre
vi olduğu bilincini ve davranışını geliştirici amaç ve yöndeki yeni fıkra 2 nci maddeden çıkarıl
mıştır. Fakat, Millî Eğitim Bakanı, teklif ve tavsiye üzerine, tekrar, durumu inceleyeceğini be
lirtmiştir. 

Bu sebeple, aşağıdaki uzun hazırlık ve çalışmaların ürünü olan fıkranın metinden çıkarıl
mış olmasından dolayı 2 nci maddeye karşıyım. Kaldı ki, bu uygulamaya, bütün yurtta aynı 
zamanda değil, şartları elverişli olanlardan başlamak suretiyle kademeli olarak başlanmalıdır. 
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"Millî Eğitim Bakanlığının, üstlendiği hizmetleri daha etkili ve verimli gerçekleştirebil
mesi için; 

MERKEZDE: 

— Genel amaç ve politikaların tespiti, 
— Sistemin kurulması, 
— Öğretmen yetiştirilmesi ve eğitimi, 
— Fertlere, toplumun bir üyesi ve fert olarak, temel vatandaşlık anlayış ve davranışları

nın, millî ve ortak kültürel kimlik özelliklerinin kazandırılması, 

— Gerekli kaynakların sağlanması, 
— Toplumun ihtiyaçları, fertlerin, istekleri ile çağın gerekleri doğrultusunda araştırma, 

geliştirme, destekleme ve yönlendirme çalışmalarının yapılması; 

— Devlet adına eğitim ve öğretimde gözetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi. 

İLLERDE : 

— Eğitim, öğretim, rehberlik ve danışma hizmetlerinin planlanması ve uygulanması. 
— Eğitim bölgeleri kurulması : Eğitim ortamı açısından ortak özellikleri ve şartları olan 

yerleşim birimlerinde bulunan çeşitli tür ve derecelerdeki okulların birbirleriyle yatay ve dikey 
geçişlerini sağlayacak tek eğitim organizasyonu ve yönetimi altında birleştirilerek beşerî ve fi
zikî kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi. 

Avni Akyol 
Bolu 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 17.2.1992 
Esas No. : (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) 

Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan, 

— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 14.12.1983 
tarih ve 197 sayılı, 

— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair, 18.6.1984 Tarih 
ve 208 Sayılı, 

9.4.1987 Tarih ve 3347 Sayılı, 12.10.1987 Tarih ve 3479 Sayılı Kanunlarla süresi uzatılan 
12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan, 

— Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair, 3.11.1989 Tarih ve 385 Sayılı, 

— Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair, 13.4.1990 Tarih ve 419 Sayılı, 

6.6.1991 Tarih ve 3755 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan; 
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— Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair, 30.9.1991 Tarih ve 454 Sayılı, 

Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulunca, Resmî Gazetede yayımı tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe girmiş ve Başkanlıkça, önha-
valesi uyarınca ''Millî Eğitim Komisyonu" ile "Anayasa Komisyonu"nda birleştirilerek görü
şüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz, söz konusu kararname
leri, 13 Şubat 1992 tarihli 17 nci birleşiminde, Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanın Baş
kanlığında Millî Eğitim Bakanliğı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de iştirakleriyle inceleyip görüşmüştür. 

Komisyonumuz; 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini Düzenleyen 14.12.1983 tarih ve 179Sayı-

lı Kanun Hükmünde Kararname ve sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle bu Kanun Hük
münde Kararnameyi değiştiren 18.6.1984 tarih ve 208, 3.11.1989 tarih ve 385, 13.4.1990 tarih 
ve 419 ile 30.9.1991 tarih ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri gerekçeleri doğrultu
sunda olumlu bulmuş ve Anayasa Komisyonu metni esas alinmak suretiyle maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Anayasa Komisyonu Metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, .10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43', 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, Geçici Madde 1, 3, 4, 5, 6, 
7 ve 8 inci maddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 65 ve 66 ncı maddeler ve tasarıya bağlı 
cetveller aynen kabul edilmiştir. 

"Personel Genel Müdürlüğü" başlıklı 32 nci maddesinin "c" bendi, Personel Genel Mü
dürlüğünün atama, Özlük, disiplin ve emeklilik işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi
ni sağlamak amacıyla, sadece yönetici atama ve nakillerinde, ilgili birimlerle koordine ve işbir
liğinin sağlanmasını öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

"Yurt içi Eğitim Dairesi Başkanlığı" başlıklı 34 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak 
madde sonunda yer alan "yürütmekle görevlidir." ibaresi "yürütür" şeklinde, 

"Yetki devri" başlıklı 60 inci maddesinde yer alan "sınırlarını açıkça belirlemek" ibaresi, 
yetki devrinin usulüne uygun olarak devredilmesi için "sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek" 
şeklinde, 

"Atama" başlıklı 61 inci maddesi ise, redaksiyona tabi tutularak "b" fıkrasında yer alan 
"Lise ve o derecedeki okullar" ibaresi "lise ve dengi okullar" şeklinde değiştirilmiş, 

Kazanılmış özlük haklarının korunması bakımından Geçici 2 nci madde ile yapılan dü
zenleme, ihtiyaca cevap veremeyeceği gerekçesi ile söz konusu maddenin 1 inci fıkrası, 18.3.1989 
tarih ve 356, 3.11.1989 tarih ve 385, 30.9.1991 tarih ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yapılan düzenlemeleri de kapsam içine alacak şekilde düzenlenmiş, 

ve maddeler yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuz 1992 Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda kesintisiz olarak 
görüşüleceğini dikkate alarak, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca tasarının Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. -
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Başkan 
Ilyas Altaş 
Samsun 
Sözcü 

Mahmut Öztürk 
. Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Mustafa Çüoğlu 
Burdur 

Üye 
Nevjel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M, Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
tstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

tstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

tzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hosver 

Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye -
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 
Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Adnan Kahveci 
tstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

tzmir 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
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Üye Üye 
Mustafa Ünaldı Mehmet Ali Yavuz 

Konya Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Ekrem Pakdemirli Rejaiddin Şahin 

Manisa ' . ' . • • Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Hasan Peker Koray Aydın 

Tekirdağ Trabzon 
Üye ' \. 

Kamer Genç 
Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun Tasarısı, 1992 Bütçe Ça
lışmaları yoğun bir şekilde devam ederken ve daha önce program yapılmışken, yangından mal 
kaçırır gibi aniden TBMM/Plan-Bütçe Komisyonu gündemine getirilmiştir. 

Adının başında Millî ibaresi bulunan ve her türlü politik mülahazaların dışında ve üstün
de tutulması gereken 66 asıl ve 8 geçici maddeden oluşan Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasa
sının, geleceğimizi emanet edebileceğimiz. Devletimizin Bekası ile ilgili çocuklarımızı, gençle
rimizi yetiştirecek örgütleşme önerisinin-önemine ve hassasiyetine binaen madde madde ele alınıp 
müzakeresi gerekirken bu şekilde aceleye getirilmesini protesto ediyor ve Muhalefet Şerhi ko
yuyorum. 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN . 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/179 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 Sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 1J.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Aınaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı : 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin millî, manevî, ahlakî, tarihî ve kültürel değerleri esas alan, 
benimseyen ve geliştiren nitelikte yürütülmesini sağlamak, 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine ait kurum ve kuruluşların açılması ile ilgi
li faaliyetleri planlamak, programlamak, yönetmek, gözetmek, denetlemek, değerlendirmek 
ve geliştirmek, . 

Vatandaşların beden ve ruh sağlığını temin etmek ve geliştirmek üzere; 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasına.teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

Görev 
MADDE 2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri şunlardır : 

a) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
Türk Milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve ge
liştiren ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Ana
yasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumla
rının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, program
lamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ile dengi ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık ku
rum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, 

c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak öğretim ve eğitimi ile ilgili hizmetleri dü
zenlemek ve yürütmek, 

d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini bir
likte hazırlamak ve onaylamak, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğ
renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak, 

0 Yükseköğretim Kurulu ile mevcut kanunlar uyarınca koordinasyon ve işbirliği yapmak, 

g) Gençliğe götürülecek hizmet ve ihtiyaçların araştırmasını yapmak, yaptırmak, genç
lik hizmetlerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından koordinasyon ve işbirliği içinde yürütül
mesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaTc.uygulamaları değerlendirmek, 

h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden destek
lenmelerini sağlamak, 

ı) Vatandaşların fizik, moral güç ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayan beden eğitimi, 
spor, oyun, izcilik.boş zamanları değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini ve yaygın
laştırılmasını sağlamak, gençlik hizmetleri, izcilik, boş zamanları değerlendirme faaliyet alan
larındaki dernek ve teşekkülleri Bakanlık kütüğüne kayıt ve tescil etmek, 

j) Gençlik ve spor hizmet ve faaliyet alanlarında, milletlerarası kuruluşların mevzuatı 
uyarınca, ülke seviyesinde teşkilatlanmayı düzenlemek, takip ve denetlemek, 

k) Başarılı sporcuların ve sporcu öğrencilerin korunmaları ve eğitilmeleri için tedbirler 
almak, burs, gıda ve malzeme yardımları yapmak, 

1) Yurt içinde mevcut gençlik ve spor tesisleri ile diğer kaynakların dengeli dağıtılması 
ve kullanılmasıyla ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak, ihti
yaç duyulan ilke ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olmak, 

m) Millî ve milletlerarası spor ve gençlik temas ve ilişkilerinde resmî merci görevini 
yapmak, 

n) Millî eğitim gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere tesisler yap
tırmak, işletmek ve aynı amaçla diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla, özel hukuk gerçek 
ve tüzelkişilerini teşvik etmek, yardımcı olmak, 

Teşkilat 
MADDE 3. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra 

ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir. 

ÎKÎNCİ KISIM \ 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim bi

rimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir. 
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5; — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini 

mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer ba
kanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra 
ve yurt dışı teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetleri-

, ni Bakan adına Ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kal
kınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürü
tür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri 
verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 
Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta anahizmet kuruluşları, danışma ve yardımcı birimlerin yönetim 

ve koordinasyonunda Müsteşara yardıma olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKtNCt BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : 
a) ilköğretim Genel Müdürlüğü, 
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 
c) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
d) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
e) Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğü, 
0 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
g) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 
h) Yüksek öğretim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
ı) Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
j) Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, 
k) Özel öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — ilköğretim Genel Müdürlüğü, okul öncesi anasınıfları ve anaokulları ile 

ilkokullar, ortaokullar ve diğer ilköğretim müesseselerinin eğitim ve öğretim ile ilgili bütün gö
rev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, genel liseler, çok amaçlı liseler, öğretmen 

liseleri, Anadolu liseleri, fen liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim ve öğretim 
ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir. , 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü, örgün ve yaygın meslekî teknik . 

öğretime yönelik endüstri meslek liseleri, teknik liseler, pratik sanat okulları ve aynı seviyede benzeri 
diğer okulların, eğitim ve öğretim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 12. — Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, örgün ve yaygın meslekî ve teknik 

öğretime yönelik kız meslek liseleri, teknik liseler, olgunlaşma enstitüleri, kız sanat ortaokul
ları, pratik kız sanat okulları ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim ve öğretim ile ilgili 
bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 
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Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 13. — Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, örgün ve yaygın meslekî 

öğretime yönelik ticaret liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri 
ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim ve öğretim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini 
yürütmekle görevlidir. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 14. — Din öğretimi Genel Müdürlüğü, imam-hatip ortaokulu ile liselerinin eği

tim ve öğretim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
MADDE 15. — Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Çıraklık Kanununa göre, çıraklık öğretimi merkezleri, çıraklık okulu ve eğitim yerle
rinde; çırak, kalfa ye ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak, : 

b) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğilim kademesinden ayrılmış veya bi
tirmiş vatandaşları yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve tekniköğretim. alanlarında eğitmek. 

Yükseköğretim ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 16. — Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili 
eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 

b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
yabancı ülkelere verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen ya
bancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Dış ülkelerin genel ve meslekî tekniköğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmele
rini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 

d) Yurt dışındaki Türk işçi çocuklarının eğitim ve öğretimi ile ilgili bütün görev ve hiz
metleri yürütmek, 

e) Yükseköğretim konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim hizmetleri yapmak, 

f) Bakanlığın yurt dışı ilişkilerine yönelik diğer görev ve hizmetleri yürütmek. 

Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 17. — Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

i 

görevleri şunlardır : 
a) Gençlerin kurumları dışında geçirdikleri serbest zamanlarının; sosyal, kültürel,spor

tif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirilmesine ilişkin hiz
metlerin yürütülmesini sağlamak, 

b) Gençlik merkezleri ve kampları gibi gençlik faaliyetleriyle ilgili tesislerin kurulmasını 
sağlamak, 

c) Yurt içi ve yurt dışı resmî gençlik ve spor faaliyetlerinin programlanması ve yürütül
mesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerle koordinasyon ve işbirliği 
yapmak, 

d) Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
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e) Bakanlığa bağlı bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi,spor, halk oyunları ve ben
zeri faaliyetlere ait araç, gereç, mükafat ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, 

f) Okul içi ve okullararası beden eğitimi ve spor hizmet ve faaliyetlerinin esaslarını tes
pit etmek ve yürütmek, 

g) Gençlikle ilgili gönüllü gençlik hizmetlerini bir veya daha çok boş zamanları değer
lendirme faaliyet çeşitlerini bünyesinde toplayan ve yürüten "Birlik"lerin programlarını dü
zenlemek ve desteklemek, teşekkülleri teşvik etmek, tescil işlemlerini yapmak, takip ve dene
tim altında bulundurmak, 

h) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanıhğı 
MADDE 18. — Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları 
ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviyede benzeri, bakanlığa bağlı okul ve kurumların eğitim 
ve öğretim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı ' 
MADDE 19. — Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı, özel Öğretim Kurumları Ka

nununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 20. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez kuruluştaki danışma ve 
denetim birimleri şunlardır : 

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 
' b) Teftiş Kurulu Başkanlığı,, 

c) Araştırma Geliştirme Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
d) Hukuk Müşavirliği, 
e) Bakanlık müşavirleri. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı , 
MADDE 21. — Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştır
mak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere çalışmaların sonuçlarını Eğitim 
ve Öğretim Yüksek Kuruluna sunmak, 

b) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, 

c) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya 
satın almak, ' \ > 

d) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini, eğitime katkı
ları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek, 

e) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük 
ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek 
ve ilgili makamlara sunmak, 
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f) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan, eğitim ve öğretime iliş
kin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek, 

g) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış dip
loma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek, 

h) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planları
nı incelemek, " 

ı) Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulu ile Millî Eğitim Şûrasının Sekreterlik görevini yü
rütmek, 

j) Bakanın ve Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulunun onayından sonra kurul kararlarının 
yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri yapmak. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 22. —Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan*alacağı emir veya onay üzerine Ba

kan adına aşağıdaki görevleri yapar : 
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 

olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işleri yürütmek, 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tü

zükle düzenlenir. 
Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 23. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kuru

lu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi 
için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikası
nın ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Bakanlık içi uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda ön
celikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî 
araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra'Devlet Planlama 
Teşkilatına göndermek, 

c) Meslekî ve teknik öğretim alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan araştır
malar yapmak, eğitim programlarını ve mevzuatını düzenlemek, Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığına sunmak, 

d) Meslekî ve teknik öğretim temel ders kitaplarının araştırılması, planlanması, yazıl
ması ve basılması ile ilgili önhazırlıklarını yapmak, 

e) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, mevcut teşkilatı incelemek, geliş
tirmek ve uygulamaları takip etmek, . • • 

0 Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının 
uygulamaları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güç-
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lükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri 
tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
0 Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşü

nün tespitine yardımcı olmak, 
g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetle

ri yürütmek. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 24. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç

lar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama

nında, almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda ge

rekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başba

kanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüş
lerini bildirmek. 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 25. — Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda 

Bakana yardımcı olmak üzere yirmibeş bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 26. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı 

birimler şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
c) Hizmetiçi Eğitim dairesi Başkanlığı, 
d) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, / • 
e) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
0 Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 
g) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, 
h) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
ı) Bilgi tşlem Dairesi Başkanlığı, 
j) Genel Sekreterlik, 
k) Savunma Sekreterliği, 
I) özel Kalem Müdürlüğü. 
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Personel Genel Müdürlüğü 
MADDE 27, — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; 

personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Teşkilat ve kadro görev ve hizmetlerini yürütmek, 
c) Teşkilatı ve personel kadrolarının'alınması ve uygulanmasında ilgili ve görevli kamu 

ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliği yapmak, 
d) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
e) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim plan ve programlarını Hizmetiçi Eğitimi Dairesi 

Başkanlığı ile işbirliği suretiyle hazırlamak, 
f) Personelin disiplin hizmetlerini düzenlemek, 
g) Personele ait lokaller, dinlenme özel eğitim merkezleri ve diğer benzeri sosyal ve mo

ral hizmet tesislerinin açılmasını, planlama çalışmalarını düzenlemek, takip ve denetim altın
da bulundurmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 28. — Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğret

men, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim doküman
ları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak, 

b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dokümanlarının fiyatlarını tespit 
etmek, depolamak ve dağıtmak, 

c) Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak, 
d) Döner sermaye ve basımevleri hizmetlerini takip ve denetim altında bulundurmak, 
e) Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek. 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 29. — Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık personelinin yurt içinde veya yurt dışında hizmetiçi eğitim yoluyla ve diğer 

usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yapmak, 
b) Diğer kurum ve kuruluşların hizmetiçi eğitim merkezlerinin faaliyet ve hizmetlerinin 

düzenlenmesini yönlendirmek ve yardımcı olmak. 
Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 
MADDE 30. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para 

ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 
üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak 
ve değerlendirmek, 

c) Bütçe ve malî işler ile ilgili Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek. 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 31. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek; 
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b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiratanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

•Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 32. — Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri ilgili birimlerle koordine ede

rek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak, 
mevcut binaların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satınalmak, 
c) ' Teklif edilen arsa ve binaların uygunluğu yönünden incelemesini yapmak elverişli olan

larının ilgili birim adına kamulaştırılma ve tahsis işlemlerini yürütmek, 
d) Bakanlık Merkez Birimlerinin gençlik ve spor saha ve tesislerinin milletlerarası norm 

ve standartlara uygun etüd ve projelerini ilgili kuruluşlarla koordine ederek hazırlatmak, yap
tırmak, kamulaştırmasını, bakımını, onarımını ve emlak hizmetlerini yürütmek, 

e) Yukarıdaki işlemlere ait bütçe düzenlemelerini yapmak, uygulamalarını takip etmek 
ve denetim altında bulundurmak, 

f) İnşaat ve emlak görev ve hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığa ait ilgili birimler 
ile ilişkili Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak. 

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı 
MADDE 33. — Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa bağlı her derece ve her türdeki öğretim kurumlarındaki ders ve Iaboratuvar 

araç ve gereçlerini ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağ
lamak ve dağıtmak, ihtiyaç olan bu gibi malzemeleri yurt içi ve yurt dışından satın almak veya 
yaptırmak bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordi
nasyon ve işbirliğinde bulunmak, 

b) (a) bendinde belirlenen malzemelerden okullarda yapılabilecek olanlarını tespit et
mek, projelerini yapmak, geliştirmek ve imalatını yapmak, 

c) Atölye eğitiminde yaptırılan temrinlerin projelerini hazırlamak, 
d) Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımını yapmak, bunların kullanılmasını öğ

retmek, radyo ve televizyonla eğitim yayınları hizmetlerini yürütmek, bu konuda Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

e) Eğitim Müzesi ile ilgili görevleri yürütmek. 

Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı , • 
MADDE 34. — Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin 

' muayene tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek, 
b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak, 
c) Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık eği

tim hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek, 
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d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Sağlık Eğitim Merkez
leri, yaşlılar için dinlenme ve diğer sağlık kurumları açmak, bunlara ait sağlık eğitimi ve hiz
metlerini yürütmek, bu amaçla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve diğer Bakanlık ve Ku
rumlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak. 

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 35. — Bilgi îşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek, 
b) Merkezi sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarıyla ilgili plan

lama uygulama ve değerlendirme yapmak, 

c) Görev ve hizmetine ait istatistik! bilgilerin analizini yapmak ve bunlara ait sistem prog
ramlarını düzenlemek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Genel Sekreterlik -
MADDE 36. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak, 
b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, 
d) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına 

uygun olarak sunulmasını sağlamak, 
e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önem

li not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usut ve ilkelere göre yürütülme

sini sağlamak, 
h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
ı) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 
j) Bakan ve müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği > 
MADDE 37. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yapar. 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 38.— Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla 

ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sürekli Kurullar 

Sürekli Kurullar 

MADDE 39. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır: 

a) Millî Eğitim Şûrası, 
b) Gençlik ve Spor Şuraları, 
c) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, 
d) Gençlik Hizmetleri Kurulu, 
e) Meslekî ve Teknik öğretim Yüksek Danışma Kurulu, 
f) Çıraklık Kurulu, 
g) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve işbirliği Kurulu, 
h) öğrenci Disiplin Kurulları, 
ı) Türkiye İzcilik Teşkilatı Millî İzcilik Kurulu, 
j) Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin Kurulu, 

bu kurulların, teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Milli Eğilim Şûrası 
MADDE 40. — Millî Eğitim Şûrası Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli 

görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla 
görevlidir. 

Millî Eğitim Şûrasının kuruluşu, çalışma esas ve usulleri tüzükle düzenlenir. 

Gençlik ve Spor Şûraları 
MADDE 41. — Bakanlığın, gençlik hizmetleri ve faaliyetleri ile spor faaliyetleri konula

rında olmak ve dört yılda birer defa toplanmak üzere genel anlamda danışma organı niteliğin
de Gençlik Şûrası ve Spor Şûrası ayrı ayrı düzenlenir. 

Şûraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle tespit edilir. 

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu 
MADDE 42. — Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulu Başbakanın veya görevlendireceği bir 

Bakanın başkanlığında, Millî Savunma, Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Maliye ve Gümrük, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım Orman ve Köyişleri, Kültür ve Turizm 
Bakanlarından meydana gelir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Yüksek öğ
retim Kurulu Başkanı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı kurulun toplantılarına iştirak eder
ler. Kurul Başkanının uygun görmesi halinde diğer Bakanlar ve ilgili diğer kamu görevlileri 
kurula katılabilirler. Kurul kararları sorumlu Bakanlık ve kuruluşlarca yerine getirilir. 

Kurulun Sekreterya görevi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından yürütülür. Kuru
lun görevleri şunlardır : 

Türk Millî Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslara uygun olarak; , 
a) Eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim plan ve programlarının esaslarını tespit etmek ve 

uygulamasını değerlendirmek, 
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b) ilk ve orta dereceli genel, meslekî ve teknik okulların ve eğitim kurumlarının, eğitim 
ve öğretim programlarını incelemek ve onaylamak, 

c) Talim ve Terbiye Kurulunun çalışma esaslarını tespit etmektir. 

Gençlik Hizmetleri Kurulları 
MADDE 43. — Bakanlıkların diğer kurum ve kuruluşları görev alanları içine giren genç

likle ilgili hizmet ve faaliyetlerin programlanmasını ve uygulanmasını yönlendirmek üzere Baş
bakanın veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında ilgili Bakanlardan meydana gelen Genç
lik Hizmetleri Yüksek Kurulu teşkil edilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanı kurula katılırlar. -

Kurulun Sekreterya hizmetleri Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Okul 
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir, 

Kurulda alınan kararların sorumlu Bakanlık ve kuruluşça uygulanması sağlanır. 
Gençlik Hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Merkezde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığının Müsteşarının başkanlığında, ilgili Bakanlık ve kuruluşların yetkili temsilcilerinin 
iştirak ettiği Gençlik Hizmetleri Merkez Koordinasyon kurulu taşrada ise idarî birimin en yük
sek mülkî amirinin başkanlığında ilgili temsilcilerden meydana gelen Gençlik Hizmetleri Ku
rulları teşkil edilir, 

Söz konusu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak bir yönetmelikle tayin ve tespit edilir. 

s -
Meslekî ve Tekniköğretim Yüksek Danışma Kurulu 
MADDE 44. — Meslekî ve Tekniköğretim Yüksek Danışma Kurulu, meslekî ve tekniköğ

retim alanındaki konuları tetkik ederek karara bağlamak ve makamın onayına sunmakla gö
revlidir. 

Çıraklık Kurulu 
MADDE 45. —Çıraklık Kurulu özel kanunda yazılı görevleri yapar. 
Yaygıneğitim Koordinasyon ve işbirliği Kurulu 
MADDE 46, — Yaygıneğitim yapan kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağla

maya yönelik kararlar almakla görevlidir. 

Öğrenci Disiplin Kurulları 
MADDE 47. •—İlgili Kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine 

verilen görevleri yapar. 

Türkiye izcilik Teşkilatı Millî izcilik Kurulu 
MADDE 48. — Türkiye İzcilik Teşkilatı Millî İzcilik Kurulu, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığının izni, gözetimi, desteği ve denetimi altında; Türkiye'de izcilik faaliyetlerinin sevk 
ve idaresini sağlamakla görevlidir. 

Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin Kurulu 
MADDE 49. — Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin Kurulu, gençlik faaliyetlerine katı

lan gönüllü gerçek ve tüzelkişilerin disiplin ve kaide dışı halleri ve davranışlarını değerlendir
mek ve bu konuda işlem yapmakla görevlidir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 50. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine 
uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir, 

Her ilde ve ilçede bir Millî Eğitim Müdürlüğü bulunur. Ancak, il ve ilçelerin sosyal ve 
ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak bu Mü
dürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir, tş durumuna ve ihtiya
ca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe 
birimleri de kurabilirler. 

Bakanlığın gençlik ve sporla ilgili hizmet ve faaliyetleri taşrada Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü taşra teşkilatı tarafından yerine getirilir, ' 

Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 51. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı Kuruluşlar 

MADDE 52. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
b) Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları , 

MADDE 53. -7- Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademedeki yönetici
leri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yö
nünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöne
tici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 54. — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların 
ve kamu kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle 
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyon sağlamaktan sorumludur. 

Malmllî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 

MADDE 55. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinas
yonu sağlamaktan sorumludur. 
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Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 56. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, 

yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki Devri 
MADDE 57. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sı

nırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, 
yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. -

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler . 

Alama 
MADDE 58. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların 

atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademele
re devredebilir. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

Kadrolar 
MADDE 59. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 

hususlar Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü
zenlenir. 

Fahrî Hizmetli Personel 
MADDE 60. — Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekil

lerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın Gençlik ve Spor Faaliyet hizmet
lerinde, fahrî olarak istihdam edilir. 

İlgili merciin veya kurulun izni ile hâkim 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. 

Organizasyonlarda Geçici Görev Alanların Kamu Görevlisi Sayılması 
MADDE 61. — Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor faaliyetleri organizasyonla

rında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttük
leri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri esnasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunla
rının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet 
memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

, izinli Sayılma 
MADDE 62. — Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı, gençlik ve spor karşılaşmaları 

ve bunların hazırlık çalışmalarında, ülkeyi ve milleti temsil görevi verilen sporcu ve yöneticiler, 
bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Sporcu ve yö
neticilerden kurumlara mensup olanların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrenci 
olanların izin süreleri, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. 
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Sporcu Sağlığı 
MADDE 63. — Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin sağ

lanmasına ilişkin görevler Sağlık ve Sosyal Yardım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkla
rıyla işbirliği yapılmak suretiyle düzenlenecek esas ve usuller dahilinde Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca yürütülür. 

Mükafat • 
MADDE 64. — Bakanlık gençlik ve spor faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişilere ve 

kuruluşlara belirli usul ve kaidelere uygun şekilde aynî ve nakdî mükafat verilebilir. Mükafatın 
verilmesine ilişkin esas ve usuller, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alınarak ha
zırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Spor faaliyetlerinde verilecek mükafatın amatörlüğü ihlal etmemesi esastır. Ancak ma
hallin gelenek ve göreneklerine göre yapılan cirit oyunu, at yarışı pehlivan güreşleri gibi oyun
larda konulan özel hediye ve mükafatlar amatörlüğü bozmaz. -

Muafiyet 
MADDE 65. — Gençlik ve Spor faaliyetlerinde ve sporcu sağlığında kullanılan yurt için

de imali mümkün olmayan veya milletlerarası standartlara göre imal edilemeyen araç gereçler 
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yurda ithal edilirken her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulur. 

Özel Saha ve Tesislerin Açılması 
MADDE 66. — Gerçek ve özel hukuka tabi tüzel kişilerle vakıf ve derneklere ait, gençlik 

merkezleri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer tesislerin yapımında, açılmasında, işletilme
sinde ve denetiminde genel hükümlerin yanında; Bakanlığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesis
ler Bakanlığın gözetimi ve denetimine tabidir. 

Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Kullanılması 
MADDE 67. — Genel Ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, belediye

lere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarına 
ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetlerin
de ortaklaşa faydalanılır. 

Birinci fırkada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve 
yönetimleri tesis sahibi kurumla, Bakanlık ve bağlı kuruluşları veya taşra kuruluşları temsilci
leri tarafından bir protokolla müştereken düzenlenir. 

Gençlik ve Spor, Saha ve Tesislerin imar Planlarında Yer Alması 
MADDE 68. — Şehir imar planlarında genel ve mevziî imar planlarında gençlik ve spor 

saha tesisleri için yeterli büyüklükte arazi ayrılır. 

Genel ve mevziî imar planları ile toplu konut, sanayi sitesi gibi yerleşim bölgelerinde nü
fus sayısına göre gençlik ve spor tesisleri için yer ayrılması zorunludur. Bu ihtiyaçlara ve uygu
lamaya ilişkin kıstaslar Millî Eğitim Gençlik ve Spor ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tara
fından müşterek hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
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intikal Eden Yetkiler 
MADDE 69. — a) 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununda, Başbakana ve Başbakanlığa 

verilmiş bulunan bütün yetki sorumluluk, hak ve muafiyetler bu Kanun Hükmünde Kararna
me ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına intikal eder. 

b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce, Millî Eğitim ile Genç
lik ve Spor Bakanlarına ve Bakanlıklarına çeşitli mevzuatla verilen her türlü görev, yetki, so
rumluluk, hak ve muafiyetler Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına intikal eder. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
. MADDE 70. — a) Maarif Teşkilatına dair 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Kanun, Maarif 

Vekâleti, Merkez Teşkilatı ve vazifeleri hakkında 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanun 
ile ek ve tadilleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. ' -

b) Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımı tarihinde 12 Mayıs 1928 tarih ve 1246 
sayılı Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Hakkındaki Kanun ile diğer 
kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kadrolar personeli ile birlikte başka
ca bir işleme gerek kalmaksızın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden 
düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kad
roların kullanılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme se
bebi ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı memurlarından kadro ve görev 
unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar 
yardımcıları ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının Danışma ve Denetim 
Birimleri ve Yardımcı Birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yar
dımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına 
yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde 
genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, yeni kadrolar 
tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan me
murlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunan
lar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü ma
lî ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında 
durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili 
kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek 
üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönet
meliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 50 ve 51 inci maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar 
görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararna
meye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde karar
name ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ye iptal et
meye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir., 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir 
işleme gerek kalmaksızın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş sayılır. 
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Yürürlük \ 
MADDE 71. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 72. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yard. 
. I. K. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı 
V. Hale/oğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Ticaret Bakanı 

K. Oksay 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

A. M. Yılmaz 
Tarım ve Orman Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

H. C. Aral 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı 

/. Özdağlar 
Sosyal 

A. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 
İçişleri Bakanı 

A. Ihmıyor 
Maliye Bakanı 

V Artkan 
Bayındırlık Bakanı 

I. S. Giray 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

• M, Aydın 
Ulaştırma Bakanı 

V Atasoy 
Çalışma Bakanı 

M, Kalemli 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

C. Büyükbaş 
tmar ve İskân Bakanı 

S. N. Türel 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A, Tenekeci 
Güvenlik Bakanı . 
K. Alplemoçin 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN ' 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

(13.2.1983 tarihli ve 179 sayılı, 8.6.1984 tarihli ye208 sayılı, 23.10.1989 tarihli ve385 sayılı, 9.4.1990 
tarihli ve 419 sayılı, 28.8.1991 tarihli ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin değiştiri
lerek kabulü hakkında Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 

sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim 
hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
MADDE2. — Millî Eğilim Bakanlığının görevleri şunlardır : ' - . . , 
a) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

Türk milletinin millî ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve ge
liştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Ana
yasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumla
rının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, program
lamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını 
açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuru
luşlarınca açılmasına izin vermek, 

c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri dü
zenlemek ve yürütmek, 

d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirtmek, program ve yönetmeliklerini birlikte 
hazırlamak ve onaylamak, 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğ
renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak, 

0 Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak, için 
Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

g) Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden destek

lenmelerini sağlamak. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Hakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

(13.12.1983 tarihli ve 179 sayılı, 8.6.1984 ta
rihli ve 208 sayılı, 23.10.1989 tarihli ve 385 sa
yılı, 9.4.1990 tarihli ve419 sayılı, 28.8.1991 ta
rihli ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerin değiştirilerek kabulü hakkında 

Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 
'Amaç 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Görev 
MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu

nun 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasansı 

(13.12.1983 tarihli ve 179 sayılı, 8.6.1984 ta
rihli ve 208 sayılı, 23.10.1989 tarihli ve 385 sa
yılı, 9.4.1990 tarihli ve 419 sayılı, 28.8.1991 ta
rihli ve 454 sayılı Kanan Hükmünde Karar
namelerin değiştirilerek kabulü hakkında 

Kanun tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Ama,' 

MADDE 1. —Anayasa Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Teşkilat 
MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı 

kuruluşlardan oluşur. 
İKİNCİ KISIM 
Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
• MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, 

ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. 
Bakanlık merkez teşkilatı EK-.l cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle millî 

güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Ba
kanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Müsteşar -v ' -
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç 

ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, ve mevzuat hükümlerine uygun ola
rak Bakan adına düzenler ve yürütür. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müste

şar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
MADDE 8. — Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştır

mak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak, 
b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı ki

taplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uy
gun görülenleri karara bağlamak, 

c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, 
d) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, 
e) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya 

satın almak, 
f) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıla

rı ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek, 
g) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük 

ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek 
ve ilgili makamlara sunmak, 
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Teşkilat 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonu

nun 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Talim ve Terbiye Kurulu 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

79 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Teşkilat 

MADDE 3. — Anayasa Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. —Anayasa Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — Anayasa Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Anayasa Komisyonu met

ninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Talim ve Terbiye Kurulu 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

MADDE 8. — Anayasa Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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h) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime iliş
kin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek, 

ı) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diplo
ma ve öğrenim belgelenilin derece ve denkliklerini tespit etmek, 

j) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını 
incelemek, 

k) Millî Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek, 
1) Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri 

yapmak. • 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 
Ana Hizmet Birimim 
MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır : 
a) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 
c) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
d) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 
e) Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğü, 

. f) Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
g) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
h) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 
ı) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, 
j) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
k) Yurt dışı Eğitim öğretim Genel Müdürlüğü, 
I) özel öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü, 
m) özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
n) Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

. Ana Hizmet Birimleri 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığının 
ana hizmet birimleri şunlardır : 

a) Okul öncesi Eğitimi Genel Mü
dürlüğü, 

b) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 
c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,. 
d) Erkek Teknik Öğretim Genel Mü

dürlüğü, 
e) Kız Teknik öğretim Genel Mü

dürlüğü, 
0 Ticaret ve Turizm öğretimi Genel 

Müdürlüğü, 
g) öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Ge

nel Müdürlüğü, • 
h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Mü

dürlüğü, 
j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, 
k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
1) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Mü

dürlüğü, 

m) Özel Öğretim Kurumları Genel Mü
dürlüğü, 

n) özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

o) Okuliçi Bedeneğitimi Spor ve İzci
lik Dairesi Başkanlığı. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM , 

Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 

MADDE 9. —Anayasa Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ilköğretim Genci Müdürlüğü 
MADDE 10. — İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Okul öncesi, anasınıfları ve anaokulları ile ilkokullar, ortaokullar ve diğer ilköğretim 

kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 
b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 

ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Genel liseler, muhtelif programlı liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel 

sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili 
bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Aîüdürlüğü 
MADDE 12. — Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki 

diğer meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile 
ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Kız Teknik Öğretim Genci Müdürlüğü 
MADDE 13. — Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kız meslek liseleri, teknik liseler, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile 

aynı seviye ve türdeki diğer meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğ
retim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 
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Okul Öncesi Eğilimi Genel Müdürlüğü. 

MADDE 10. — Okul Öncesi Eğitimi Ge
nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Mecburî ilköğretim çağına girmemiş 
çocukların eğitimine yönelik okul ve kurum
ların eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev 
ve hizmetleri yürütmek, 

b) Okul ile kurumlarının eğitim prog
ramlarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırla
mak, Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

ilköğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — İlköğretim Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) İlkokullar, ortaokullar, ilköğretim 
okul ve kurumlarının eğitim öğretim ve yö
netimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yü
rütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğ
retim programlarını ders kitapları ile eğitim 
araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Ter
biye Kuruluna sunmak. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 11 inci maddesi 12 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Anayasa Komisyonu 

metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ilköğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Anayasa Komisyonu 
metninin 11 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Anayasa Komisyonu 
metninin 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 13. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Anayasa Komisyonu 
metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 14. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 13 üncü maddesi 14 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Anayasa Komisyonu 
metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Ticaret ve lürizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 14. — Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Ticaret meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, 

anadolu ticaret meslek liseleri, anadolu otelcilik turizm meslek liseleri anadolu aşçılık meslek 
liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer meslekî örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğ
retim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Öğretmen Eğilimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 15. —öğretmen Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili 

bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 
b) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini 

sağlamak, 
c) öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin 

bursluluk, yatılılık ve mecburi hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 

ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Din Öğretimi Genci Müdürlüğü 
MADDE 16. — Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, görevleri şunlardır : 
a) tmam-hatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri

ni yürütmek, 

b) / İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumların
da okutulan din kültürü ve ahlâk öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını hazırlamak 
ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
MADDE 17.— Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
'a) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel 

ve meslekî eğitimlerini sağlamak, ' 
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Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Mü
dürlüğü 

MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 14 üncü maddesi 15 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Mü-

MADDE 16. —Öğretmen Yetiştirme ve 
Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şun
lardır : 

a) öğretmen liseleri ile anadolu öğret
men liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile 
ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim 
kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirli
ğini sağlamak, 

c) öğretmen liseleri ve öğretmen yetiş
tiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci
lerin bursluluk, yatılılık ve mecburî hizmet
leri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

d). Okul ve kurumlarının eğitim ve Öğ
retim programlarını, ders kitapları ile eğitim 
araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Ter
biye Kuruluna sunmak. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 17. — Din Öğretimi Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) İmam-hatip liselerinin eğitim, öğre
tim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hiz
metlerini yürütmek, 

b) İlköğretim, Ortaöğretim ve Bakan
lığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında okutu
lan din kültürü ve ahlak öğretimine ait prog
ramlar ile ders kitaplarını hazırlamak ve Ta
lim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Çtraklık ve Yaygm Eğitim Genel Müdürlüğü 

MADDE 18..— Millî Eğitim Komisyo
nunun 17 nci maddesi 18 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Aîü-

MADDE 15. — Anayasa Komisyonu 
metninin 15 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Mü
dürlüğü 

MADDE 16. — Anayasa Komisyonu 
metninin 16 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

MADDE 17. — Anayasa Komisyonu 
metninin 17 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Çıraklık ve Yaygm Eğitim Genel Müdürlüğü 

MADDE 18. — Anayasa Komisyonu 
metninin 18 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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b) örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bi
tirmiş vatandaşları yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında 
eğitmek, 

c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bü
tün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Yükseköğretim Gemi Aîüdürlüğü 
MADDE 18. — Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yükseköğretim politikası 

ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi konularında gerekli çalışmalar yapmak, 
b) Yükseköğretimin millî eğitim ve yükseköğretim polikika, ilke ve hedefleri, doğrultu

sunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 
c) Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltil

mesi için gerekli tedbirleri almak, 
d) Yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin eğitim alanla

rı, öğrencilerde aranacak nitelikler, sayıları, burs ve kredi durumları ile yurt dışındaki öğre
nimleri ve planlamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

e) Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine ge
tirmek, 

0 Lise mezunlarına meslek edindirme projesi uygulamasında, yükseköğretim kurumla
rı ile gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

g) Yükseköğretimin geliştirilmesi için Bakan tarafından verilen konularda araştırma, in
celeme ve verilecek diğer görevleri yapmak, 

h) Yurt dışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak isdihdam-
larını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. 

Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 
'MADDE 19. — Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlen şunlardır : 
a) Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili 

eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 
b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 

yabancı ülkelere verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere Ülkemize gelen ya
bancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişme
lerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 

d) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, ulus
lararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, il
gili ülke ve kurmuşlarla gereken işbirliğini sağlamak, 

e) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak 
için gerekli düzenlemeleri yapmak. 
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Yükseköğretim Genel Müdürlüğü . 
MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 18 inci maddesi 19 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 19. — Anayasa Komisyonu 

metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 20. — Dış İlişkiler Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Türk millî kültürünün dış ülkelerde 

korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile 
ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini dü
zenlemek, 

b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan 
sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tince yabancı ülkelere verilen burslarla kendi 
hesabına öğrenim yapmak üzere Ülkemize ge
len yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün 
görev ve hizmetleri yürütmek, 

c) Dış ülkelerin genel meslekî ve teknik 
öğretim alanlarında eğitim ve öğretim geliş
melerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gere
ken işbirliğini sağlamak, 

Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 20. — Anayasa Çomisyonu 

metninin 20 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Yurtdışı Eğilim Öğretim Genel Müdürlüğü , 
MADDE 20. — Yurt dışı Eğitim öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının, yaşadıkları toplumla uyum 

içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yükseltici önlemleri almak; bulundukları ül
kenin eğitim imkânından verimli bir şekilde yararlanmaları bakımından gerekli çalışmaları yap
mak; yurda dönüşlerinde Türk Eğitim Sistemine uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli eğitim 
ve öğretim hizmetlerini yürütmek, 

b) Yurt dişında bulunan vatandaşlarımızın ve Türk soylu yabancıların Türkçelerinin ge
liştirilmesi ve Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak 
ve uygulamaya koymak, , 

c) Bu.amaçla, eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçleri
ni hazırlamak ve etkin kullanımı için gerekli her türlü tedbirleri almak. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
MADDE 21. — Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumlan Ka

nununun Bakanlığa Verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

Özel'Eğilim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 22. — Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şun

lardır : 
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• d) Ülekemizin eğitim ve bilim faaliyet
lerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkele
rin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim 
alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değer
lendirmek, ilgili ülke ve kuruluşlarla gereken 
işbirliğini sağlamak, 

e) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen 
Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak 
için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 

MADDE 21. — Yurt Dışı Eğitim Öğre
tim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Yurt dışında bulunan vatandaşları
mızın ve çocuklarının öncelikle kültürel kim
liklerini koruyucu ve yaşadıkları toplumla 
uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim dü
zeylerini yüksekseltici önlemleri almak; bulun
dukları ülkenin eğitim imkânından verimli bir 
şekilde yararlanmaları bakımından gerekli ça
lışmaları yapmak; yurda dönüşlerinde Türk 
Eğitim Sistemine uyumlarını sağlamak ama
cıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yü
rütmek, 

b) Yurt dışında bulunan vatandaşları
mızın ve ortak dil, kültür birliği olanların 
Türkçelerinin geliştirilmesi ve Türk Kültürü 
ile bağlarının sürdürülmesi amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmak ve uygulamaya koymak, 

c) Bu amaçla, eğitim ve öğretim prog
ramlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve ge
reçlerini hazırlamak ve etkin kullanımı için ge
rekli her türlü tedbirleri almak. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

MADDE 22. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 21 inci maddesi 22 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel Eğitim, Re/ıberlik ve Danışma Hizmet
leri Genel Müdürlüğü 

MADDE 23. — Özel Eğitim, Rehberlik 
ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yurt Dışı Eğilim Öğretim Genel Müdürlüğü 
MADDE 21. — Anayasa Komisyonu 

metninin 21 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
MADDE 22. — Anayasa Komisyonu 

metninin 22 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Özel Eğitimi, Rehberlik ve Danışma Hiz
metleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 23. — Anayasa Komisyonu 
metninin 23 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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a) Özet eğitim sınırları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okul
ları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim 
ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve izcilik Dairesi Başkanlığı 
MADDE 23. — Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bedeneğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün 
görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 24. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim

leri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, ^ 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 25. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Ba-~ 

kan adına aşağıdaki görevleri yapar : 
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 

olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tü

zükle düzenlenir. . 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 26. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun

lardır : 
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kuru

lu Kararlan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi 
için çalışma esaslarını tespit etmek, bu .esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politika
sının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 
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a) Özel eğitim sınıfları, özel eğitim 
okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş 
okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye 
ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, 
öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve 
hizmetlerini yürütmek, 

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğ
retim programlarını, ders kitapları ile eğitim 
araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Ter
biye Kuruluna sunmak. 

Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve izcilik Da
iresi Başkanlığı 

MADDE 24. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 23 üncü maddesi 24 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 25. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 24 üncü maddesi 25 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Okul içi Beden Eğitimi, Spor ve izcilik Da
iresi Başkanlığı 

MADDE 24. — Anayasa Komisyonu met
ninin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 25. — Anayasa Komisyonu 
metninin 25 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 26. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 25 inci maddesi 26 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 26. — Anayasa Komisyonu 
metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığı 

MADDE 27. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığı 

MADDE 27. — Anayasa Komisyonu 
metninin 27 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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b) Uzun vadelfplanlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma 
esaslarına göre tespitini sağlamak Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, mal
zeme, para, ek kaynak ve fon gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanıl
masını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uy
gulamasını, takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerek
li istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yeni teknolojilerle ilgili 
gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanma
ları sırasında Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkla
rı ve tıkanıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek maka
ma sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, 

0 Planlama ve Koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, Ba
kanlığın insangücü ihtiyacı planlamasını ilgili birimlerle koordine ederek yapmak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşü
nün tespitine yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri 

yürütmek. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 27. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç

lar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama

nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c). 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda ge

rekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başba

kanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüş
lerini bildirmek. 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 28. — Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda. 

Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 29. — Bakanlıkta Basın ve Halkla İlişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 28. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 27 nci maddesi 28 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk Alüşavirliği 

MADDE 28. — Anayasa Komisyonu 
metninin 28 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bakanlık Müşavirleri 

MAÎJDE 29. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 28 inci maddesi 29 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

MADDE 30. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 29 uncu maddesi 30 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık Müşavirliği 

MADDE 29. — Anayasa Komisyonu 
metninin 29 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

MADDE 30. — Anayasa Komisyonu 
metninin 30 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardıma Birimler 
MADDE 30. — Millî Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) ' Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
e) öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 
f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, • 
g) Yatırımlar ve tesisler Dairesi Başkanlığı, 
h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, 
ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
k) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, 
1) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 
mj Savunma Sekreterliği, 
n) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Genel Müdürlüğü 
MADDE 31. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sis

teminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek, 
c) Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri dü

zenlemek ve yürütmek. 
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BEŞÎNCt DÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 31. — Millî Eğitim Bakanlığının 
yardımcı birimleri şunlardır : 

a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) İdarî ve Malî tşler Dairesi Baş

kanlığı, 
e) öğretmene Hizmet ve Sosyal tşler 

Dairesi Başkanlığı, 
f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 
g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Baş

kanlığı, 
h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi 

Başkanlığı, 
ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
k) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Daire

si Başkanlığı 
1) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Da

iresi Başkanlığı, 
m) Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğiti

mi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Daire
si Başkanlığı, 

n) Savunma Sekreterliği, 
o) özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 32. — Personel Genel Müdür
lüğünün görevleri şunlardır : 

a) Bakanlığın personel istihdamı ve po
litikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bu
lunmak, 

b) Teşkilat ve kadro hizmetlerini yü
rütmek, 

c) Bakanlık personelinin atama, özlük, 
disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri il
gili birimlerin görüşlerini alarak ve gerekli ko
ordinasyonu sağlayarak düzenlemek ve yü
rütmek. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 31. — Anayasa Komisyonu 
metninin 31 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 32. — Personel Genel Müdür
lüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın personel istihdamı ve po
litikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bu
lunmak, 

b) Teşkilat ve kadro hizmetlerini yü
rütmek, 

c) Bakanlık personelinin atama, özlük, 
disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri dü
zenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve na
killerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve iş
birliği yapmak. 
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Yayımlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 32. — Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğret

men, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim doküman
ları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak, 

b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dokümanlarının fiyatlarını 
tespit etmek, depolamak ve dağıtmak, 

c) Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenler satın almak ve dağıtmak, 
d) Yayınevleri ve basımevleri hizmetlerini yürütmek, - ' 
e) Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek, 

Hizmetimi Eğilim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 33. — Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt içinde 

veya yurt dışında hizmetiçi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün gö
rev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir. 

İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 34. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık merkez teşkilatı için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz

metleri yürütmek, 
b) Bakanlık merkez teşkilatının malî işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek, 
d) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 35. — Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) öğretmenevleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer 

sosyal tesisleri açmak, kurmak; bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yü
rütmek, 

b) Bakanlığa ait sosyal tesislerin ve lojmanların tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatil ve dinlenme ihtiyaç

larını karşılamak, 
d) Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli ola

rak yürütmek. 
işletmeler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 36. — işletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime 

dönük döner sermayelerin alım, satım, yatırım, dağıtım gibi faaliyetlerini planlamak, gözet
mek, denetlemek, koordine etmek, verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadî, ticarî 
ve idarî tedbirleri almak, döner sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça 
verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir. 

Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis, 
pazarlamacı ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edebilir. 

Döner sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 
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Yayımlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 33. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 32 nci maddesi 33 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kıyımlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 33. — Anayasa Komisyonu 
metninin 33 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 34. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 33 üncü maddesi 34 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 35. — Millî „Eğitim Komisyo
nunun 34 üncü maddesi 35 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 34. — Hizmet içi Eğitim Dai
resi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt 
içinde veya yurt dışında hizmet içi eğitim yo
luyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgi
li bütün görev ve hizmetleri yürütür. 

İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 35. — Anayasa Komisyonu 
metninin 35 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 36. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 35 inci maddesi 36 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 36. — Anayasa Komisyonu 
metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

işletmeler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 37. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 36 ncı maddesi 37 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

işletmeler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 37. — Anayasa Komisyonu 
metninin 37 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Yatırımlar ve Tesiskr Dairesi Başkanlığı 
MADDE 37. — Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri; ilgili birimlerle koordine ede

rek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak, 
mevcut binaların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satınalmak, Bakanlığa bağlı okul ve ku
rumların binalarını yapmak veya yaptırmak, 

c) Teklif edilen arsa ve binaların uygunluğu yönünden incelenmesini yapmak, elverişli 
olanlarının ilgili birim adına kamulaştırma ve tahsis işlemlerini yürütmek, 

d) Bakanlık merkez birimlerinin gençlik ve spor saha ve tesislerinin milletlerarası norm 
ve standartlara uygun etüt ve projelerini ilgili kuruluşlarla koordine ederek hazırlatmak, yap
tırmak, kamulaştırmasını, bakımını, onarımını ve emlak hizmetlerini yürütmek, 

e) Yukarıdaki işlemlere ait bütçe düzenlemelerini yapmak, uygulamalarını takip etmek 
ve denetim altında bulundurmak, 

f) İnşaat ve emlak görev ve hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığa ait ilgili birimler 
ile ilişkili Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak. 

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı 
MADDE 38. — Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve labora-

tuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makine, teçhizat 
ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi 
malzemelere standartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışından satın almak veya yaptırmak, 
bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon ve iş
birliğinde bulunmak, 

b) Radyo ve televizyonla eğitim yayınları hizmetlerinin yürütülmesinde; Talim ve Terbi
ye Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimlerle gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak, bu konudaki 
araç ve gereç ihtiyacını tespit etmek, sağlamak ve dağıtmak, 

c) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makine, teçhizat, araç 
ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek, 

d) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makine, teçhizat araç ve gereçlerinin 
bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak bakım ve ona
rımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak, 

e) Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek. 
Sağlık Işkri Dairesi Başkanlığı ; 
MADDE 39. — Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin 

muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek, 
b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak, . 
c) Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık eği

tim hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek, 
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Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 38. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 37 nci maddesi 38 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 38. — Anayasa Komisyonu 
metninin 38 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 39. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 38 inci maddesi 39 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Baş
kanlığı , 

MADDE 39. — Anayasa Komisyonu 
metninin 39 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 40. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 39 uncu maddesi 40 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 40. — Anayasa Komisyonu 
metninin 40 inci maddesi aynen kabul edib
ini ştir. 
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d) Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak sağlık eğitim merkezleri, yaşlılar için din
leme ve diğer sağlık kurumları açmak, bunlara ait sağlık eğitimi ve hizmetlerini yürütmek, bu 
amaçla Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlık ve kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak. 

•Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 40. — Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetleri ile her derece ve türdeki okul ve ku

rumlarda bilgisayar destekli eğitimin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
b) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavları ile ilgili planla

ma, uygulama ve değerlendirme yapmak veya yaptırmak, 
c) Görev ve hizmetlerine ait istatistikî bilgilerin analizini yapmak ve bunlara ait sistem 

programlarını düzenlemek, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 41. — Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ortaöğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 
b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzelkişilere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açıl

ması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işle
tilmesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek. 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 42. — Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır ; 
a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt 

dışında takip etmek ve değerlendirmek, 
b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Ter

biye Kuruluna sunmak. 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 43. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ye diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yapar. 
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Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 

MADDE 41. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 40 inci maddesi 41 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 

MADDE 41. — Anayasa Komisyonu 
metninin 41 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 41 inci maddesi 42 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğilimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 43. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 42 nci maddesi 43 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 42. — Anayasa Komisyonu 
metninin 42 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 43. — Anayasa Komisyonu 
metninin 43 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliş
tirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı 

MADDE 44. — Çıraklık, Meslekî ve Tek
nik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fo
nu Dairesi Başkanlığı, 3308 sayılı Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanunu ile kurulan Çıraklık, 
Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yay
gınlaştırma Fonu'na dair iş ve işlemleri yürüt
mekle görevlidir. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 45. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 43 üncü maddesi 45 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi 
Başkanlığı 

MADDE 44. — Anayasa Komisyonu 
metninin 44 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 45. — Anayasa Komisyonu 
metninin 45 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 44. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla 

ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakan tarafından verilecek diğer, görevleri yapmak. 
Sürekli. Kur allar 
MADDE 45. — Millî Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır. : 
a) Millî Eğitim Şûrası, 
b) Müdürler Kurulu, 
c) Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, 
d) Öğrenci Disiplin Kurulları, 
e) Özel İhtisas Komisyonları, 
Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. 
Millî Eğilim Şûrası 
MADDE 46. — Millî Eğitim Şûrası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görü

len eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir. 
Müdürler Kurulu 
MADDE 47. — Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimler

ce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsi
ye niteliğinde kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amir
lerinden meydana gelir. . " 

Çıraklık ve Meslekî Eğilim Kurulu 
MADDE 48. —Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun

da belirtilen görevleri yapar. ' 

Öğrenci Disiplin Kurulları 
MADDE 49. — İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine 

verilen görevleri yapar. 

Özel ihtisas Komisyonları 
MADDE 50. — Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve mes

lek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde.araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetle
rinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 

Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en 
çok Üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 51. •-— Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine 
uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 46, — Millî Eğitim Komisyo

nunun 44 üncü maddesi 46 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sürekli Kurullar 
MADDE 47. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 45 inci maddesi 47 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Şurası 
MADDE 48. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 46 ncı maddesi 48 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Müdürler Kurulu 
MADDE 49. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 47 nci maddesi 49 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu 
MADDE 50. —• Millî Eğitim Komisyo

nunun 48 inci maddesi 50 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öğrenci Disiplin Kurulları 
MADDE 51. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 49 uncu maddesi 51 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel ihtisas Komisyonları 
MADDE 52. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 50 nci maddesi 52 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 53. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 51 inci maddesi 53 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tttrkive Büvük Millet Mec 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 46. — Anayasa Komisyonu 

metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sürekli Kurullar 
MADDE 47. — Anayasa Komisyonu 

metninin 47 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Şûrası 
MADDE 48. — Anayasa Komisyonu 

metninin 48 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Müdürler Kurulu 
MADDE 49. — Anayasa Komisyonu 

metninin 49 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Çıraklık ve Meslekî Eğilim Kurulu 

MADDE 50. — Anayasa Komisyonu 
metninin 50 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Öğrenci Disiplin Kurulları 

MADDE 51. — Anayasa Komisyonu 
metninin 51 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Özel ihtisas Komisyonları 

MADDE 52. — Anayasa Komisyonu 
metninin 52 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 53. — Anayasa Komisyonu 
metninin 53 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü bulunur, ilçe millî eğitim müdürlükleri görev 
ve hizmetleri yürütürken, il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin 
sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları gözönünde bulundurula
rak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir, iş durumu
na ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak 
ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir. ~ 

Yurt Dışı Teşkilatı 
MADDE 52. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı Kuruluşlar 
MADDE 53. — Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 
a) Millî Eğitim Akademisi, 
b) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 54. — Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademedeki yönetici

leri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevlen Bakanlık emir ve direktifleri yö
nünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöne
tici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 55. —. Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların 

ve kamu kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, 
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Malıallî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 56. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinas

yonu sağlamaktan sorumludur. 

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi ' . . ' • ' • 
MADDE 57. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük, 

yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki Devri 
MADDE 58. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sı

nırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, 
yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 
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Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 54. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 52 nci maddesi 54 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı Kuruluşlar 

MADDE 55. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 53 üncü maddesi 55 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 56. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 54 üncü maddesi 56 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakan
lığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 57. — Millî Eğitim Komisyo
nunun 55 inci maddesi 57 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 58. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 56 rtcı maddesi 58 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 54. — Anayasa Komisyonu 
metninin 54 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. ' 

Bağlı Kuruluşlar 

MADDE 55. — Anayasa Komisyonu 
metninin 55 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 

MADDE 56. — Anayasa Komisyonu 
metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Bakan
lığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 57. — Anayasa Komisyonu 
metninin 57 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Mahallî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 58. — Anayasa Komisyonu 

metninin 58 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 59. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 57 nci maddesi 59 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yetki Devri 

MADDE 60. — Miîlî Eğitim Komisyo
nunun 58 inci maddesi 60 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 

MADDE 59. — Anayasa Komisyonu 
metninin 59 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yetki Devri 

MADDE 60. — Bakan, müsteşar ve her 
kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticile
ri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek 
şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına dev
redebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin so
rumluluğunu kaldırmaz. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler -

Atama 
MADDE 59. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların 

atanmaları Bakan tarafından yapılır. 
Bunlardan; 
a) Her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenleri, görev yerleri il millî eğitim mü

dürünün inhası üzerine valiler tarafından belirlenmek üzere valilik emrine verilebilir. 
b) (a) fıkrasında belirtilen okul ve kurumlardan lise ve o derecedeki okullar ile ku

rumlara müdür atamaları Bakan tarafından, bunun dışında kalan okullara müdür atamaları 
ise il millî eğitim müdürünün inhası üzerine valiler tarafından yapılır. 

, Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini alt kademelere devredebilir. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

Kadrolar v 

MADDE 60. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 
hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
düzenlenir. 

intikal Eden Yetkiler 
MADDE 61. — 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına çeşitli mevzuatla verilen her türlü görev, yet
ki, sorumluluk ile hak ve muafiyetlerden Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olanlar Millî Eğitim 
Bakanına ve Bakanlığına, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili olanlar da 
bu Genel Müdürlüğe intikal eder. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 62. — 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun, 21 Mayıs 

1928 tarih ve 1246 sayılı Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Hakkında 
Kanun, 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun ile bu kanunların ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



— 107 — 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 61. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 59 uncu maddesi 61 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadrolar 
MADDE 62. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 60 mcı maddesi 62 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

intikal Eden Yetkiler 
MADDE 63. 1- Millî Eğitim Komisyo

nunun 61 inci maddesi 63 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 64. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 62 nci maddesi 64 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Alama 
MADDE 61. — 23.4.1981 gün ve 2451 sa

yılı Kanun hükümleri dışında kalan memur
ların atanmaları Bakan tarafından yapılır. 

Bunlardan; 
a) Her derece ve türdeki okullar ile ku

rum öğretmenleri, görev yerleri İl Millî Eği
tim Müdürünün inhası üzerine valiler tarafın
dan belirlenmek üzere valilik emrine veri
lebilir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen okul ve ku
rumlardan lise ve dengi okullar ile kurumla
ra müdür atamaları Bakan tarafından, bunun 
dışında kalan okullara müdür atamaları ise 
İl Millî Eğitim Müdürünün inhası üzerine va
liler tarafından yapılır. 

Bakan, gerekli gördüğü hallerde ata
ma yetkisini alt kademelere devredebilir. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş ka
nunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri 
saklıdır. 

Kadrolar 
MADDE 62. — Anayasa Komisyonu 

metninin 62 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

intikal Eden Yetkiler 

MADDE 63. — Anayasa Komisyonu 
metninin 63 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 64. — Anayasa Komisyonu 
metninin 64 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev un
vanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılır. 

Kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan veya şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakan
lığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal 
hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

İkinci fıkrada sayılanlara, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kad
rolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü haklar
daki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 179, 208, 356, 385 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
le yapılan düzenlemelerden dolayı kadro ve görev unvanı değişen kaldırılan ve şahsa bağlı kad
rolarda bulunanların 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 ve 208 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 8 inci maddesi gereğince kazanılmış hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girince
ye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunun 51 ve 52 nci mad
delerinde belirtilen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taş
ra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık 
merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 
Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanunla öngörülen teşkilat yapısına uygun hale 
getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlı
ğının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı; 
a) Gençlik ve izcilik tesisleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir proto

kol ile ortaklaşa kullanılır. 
b) Okul spor tesisleri, kullandıkları sürece her türlü giderleri Gençlik ve Spor Genel Mü

dürlüğünce karşılanmak suretiyle, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmamak 
şartıyla ve bu hizmetlerin yapıldığı gün ve saatler dışında kalan zamanlarda, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile yapılacak bir protokol ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce vatandaşın, gençle
rin ve spor kulüplerinin istifadesine sunulabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI KISIM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Ko
misyonunun Geçici 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Ko
misyonunun Geçici 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Millî Eğitim Ko
misyonunun Geçici 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra 
ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunun 53 ve 54 ün
cü maddelerinde belirtilen esaslara göre yeni
den düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, 
mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından 
yürütülmeye devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Eğitim Ko
misyonunun Geçici 5 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Eğitim Ko
misyonunun Geçici 6 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

109 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI KISIM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 179, 208, 356, 
385 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerle yapılan düzenlemelerden dolayı kad
ro ve görev unvanı değişen, kaldırılan ve şah
sa bağlı kadrolarda bulunanların bu Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin geçici maddeleri 
gereğince kazanılmış hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük .Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına 
uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahsa bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Ekli (2) sayılı listede yeralan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve (1) 
ve (11) sayılı listede yer alan kadrolar adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve 
(IV) sayılı cetvelin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

Yürürlük ' -' 
MADDE 63. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



— 111 
(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millî Eğitim Ko
misyonunun Geçici 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 8. — EK-2 sayılrlis-
tede yeralan kadrolar 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin 
Millî Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış 
EK-3 ve EK-4 sayılı listede yeralan kadrolar 
adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye 
bağlı (I) ve (IV) sayılı cetvelin adı geçen Ba
kanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 65. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 63 üncü maddesi 65 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 66. — Millî Eğitim Komisyo

nunun 64 üncü maddesi 66 ncı madde olarak 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇlCÎ MADDE 7. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 8.—Anayasa Komis
yonu metninin geçici 8 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 65. — Anayasa Komisyonu 

metninin 65 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 
MADDE 66. — Anayasa Komisyonu 

metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

3SBBE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 179 SAYILI KANUN HÜKMÜND 
EKLİ CETVEL 

E K - 1 SAYILI CETVEL 

Türk iye B
 üyük :M

il 

o" 

2 lisi 

Ç/î 

h 

Müsteşar 

Müsteşar 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

MİLLÎ EĞİTİ? 

Ana Hizmet Birimleri 

1. İlköğretim Gn. Md. 
2. Ortaöğretim Gn. Md. 
3. Erkek Tekniköğretim Gn. Md. 

4. Kız Tekniköğretim Gn. Md. 
5. Ticaret ve Turizm Ö. Gn. Md. 
6. Din Öğretimi Gn. Md. . 
7. Çıraklık Ye Yaygın Eğitim Gn. 

^BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLA 

Danışma ve 
Denetim Biriml 

1. Talim ve Terbiye Kurulu 
2. Teftiş Kurulu Bşk. 
3. Araştu-ma, Geliştirme, 

Koordinasyon Kurulu B 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Bakanlık Müşavirleri 

Md. 
8. Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Gn. Md. 
9. Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hiz

metleri Gn. Md. 
10. Özel Eğitim ve Rehberlik D. Bşk. 
11. Özel Öğretim Kurumları D. Bşk. 



MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ M 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLAT 

H 

I 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Talim ve Terbiye Kurulu Ana Hizmet Birimleri 
D 

Dene 

S? 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı 

1. ilköğretim Genel Müdürlüğü 

2. Ortaöğretim Genel Md. 
3. Erkek Teknik Öğ. Gn. Md. 
4. Kız Tekniköğretim Gn. Md. 
5. Ticaret ve Turizm Öğ. Gn. Md. 

6. Öğretmen Eğitimi Gn. Md. 
7. Din Öğretimi Gn. Md. 
8. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md. 

9. Yüksek Öğretim Gn. Md. 
10. Dışilişkiler Genel Md. 
11. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Mü

dürlüğü 
12. Özel Öğretim Kurumlan Gn. Md. 

13. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Gn. Md. 

14. Okul içi Beden Eğilimi, Spor ve İz
cilik Dairesi Bşk. 

1. Teftiş Ku 

2. Arş. Pln. 
3. Hukuk M 
4. Bakanlık 
5. Basın ve 
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1 SAYILI LİSTE 

1 SAYILI CETVEL 

İHDASI İSTENİLEN KADROLARIN 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Sınıl t Unvanı Derecesi 

G.l.H. Müsteşar Yardımcısı 1 
G.l.H. Dış İlişkiler Genel Müdürü 1 
G.İ.H. Yurt Dışı Eğitim öğretim Genel Müdürü 1 
G.l.H. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürü 1 
G.l.H., Bakanlık Müşaviri 1 
G.l.H. Genel Müdür "Yardımcısı 1 
G.İ.H. öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi 

Başkanı 1 
G.İ.H. 

G.l.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Ş e f ' . - ' , . . . ' • • ' . . • 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 

x . 3 
4-
5 
6 
7 

TOPLAM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 
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II SAYILI LİSTE 

IV SAYILI CETVEL 

ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

Sınıfı 

G.İ.H. 

f 

G.İ.H. 
G.İ.H. 

G.İ.H. 

: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
: MERKEZ 

Unvanı 

Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü 
Genel Müdür Yadımcısı 
özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Genel 
Başkanı 
Daire Başkanı 

Derecesi 

1 
1 

1 
1 

Adedi 

1 
2 

1 
3 

TOPLAM 

(2) SAYILI LİSTE 

İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Sınıfı Unvanı 

G.İ.H. Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Ge
nel Müdürü 

G.İ.H. Genel Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi 

Başkanı 
G.İ.H. Daire Başkanı 

TOPLAM 

Derecesi 

1 
1 

1 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
2 

1 
3 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 

— 

— . 

Toplam 

1 
2 

1 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ LİS 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLA 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Talim ve Terbiye Kurulu 
Müsteşar Müsteşar Yrd. Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd; 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Ana Hizmet Birimleri 
D 

Dene 
1. Okul öncesi Eğitimi Gen. Müd. 1. Teftiş Ku 

2. İlköğretim Genel Müdürlüğü 
3. Ortaöğretim Genel Md. 
4. Erkek Teknik öğ. Gn. Md. 
5. Kız Teknik Öğretim Gn. Md. 

6. Ticaret ve Turizm Öğ. Gn. Md. 
7. Öğretmen Yetiş. Eğitimi Gn. Md. 
8. Din Öğretimi Gn. Md. 

9. Çıraklık ve Yıygın Eğitim Gn. Md. 
10. Yükseköğretim Genel Müd. 
11. Dışilişküer Genel Müdür. 

12. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel 
Müdürlüğü 

13. Özel öğretim Kurumları Genel Mü
dürlüğü 

14. özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Gen. Müd. 

15. Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İz
cilik Dairesi Bşk. 

Z Arş: Pln 
3. Hukuk M 
4. Bakanlık 
5. Basın ve 
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İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 
EK - 2 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Sınıfı Unvanı 

G.l.H. Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü 
G.l.H. Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Ge-. 

nel Müdürü 
G.l.H. Genel Müdür Yardımcısı 
G.l.H. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi 

Başkanı 
G.l.H. Daire Başkanı 

TOPLAM 

Derecesi 

1 

1 
1 

1 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 

1 
2 

1 
3 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

'. — 

— 

— 

Toplam 

1 

1 
2 

1 
3 

8 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

1 SAYILI CETVEL 

İHDASI İSTENİLEN KADROLARIN 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

EK - 1 

Sınıfı 

G.1.-H. 
G.I.H. 
6.1. H. 

G.I.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 

G.l.H. 
G.l.H. 
G.l.H, 

G.l.H. 

Unvanı 

Müsteşar Yardımcısı 
Okul öncesi Eğitim Genel Müdürü 
öğretmeni Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
Müdürü 
Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Yurt Dışı Eğitim öğretim Genel Müdürü 
özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürü 
Bakanlık Müşaviri 
Genel Müdür \ardımcısı 
öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Serbest 
Kadro 

Derecesi Adedi 

1 2 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 5 
1 8 

1 1 

1 1 

(S. Sayısı: 35) 

Toplam 

2 
1 

1 
1 
1. 

1 
5 
8 

1 

1 
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1 SAYILI CETVEL 

İHDASI İSTENİLEN KADROLARIN 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Serbest 
Kadro 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Toplam 

G.İ.H. 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H., 
G.İ.H. 
G.t;H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştir
me ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 

TOPLAM 

, 1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 , 
6 
7 

1 
12 
28 
27 
15 
23 
22 
15 
15 
10 
10 
10 

210 

1 
12 
28 
27 
15 
23 
22 
15 
15 
10 
10 
10 

210 

IV SAYILI CETVEL 

ŞAHSA BAĞLI KADROLAR EK - 4 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 

G.İ.H. Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü 1 1 
G.İ.H. Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürü 1 1 
G.İ.H. Genel Müdür Yadımcısı 1 2 
G.İ.H. özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanı 1 1 
G.İ.H. Daire Başkanı 1 3 

TOPLAM 8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLAT 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Talim ve Terbiye Kurulu 
Müsteşar Müsteşar Yrd. Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Ana hizmet Birimleri 
Da 

Denet 
1. Okul öncesi Eğitimi Gen. Müd. 1. Teftiş Kuru 

2. İlköğretim Genel Müdürlüğü 
3. Ortaöğretim Genel Md. 
4. Erkek Teknik Öğ. Gn. Md. 
5. Kız Tekniköğretim Gn. Md. 

6. Ticaret ve Turizm öğ. Gn. Md. ' 
7. öğretmen Yetiş, ve Eğitimi Gn. Md. 
8. Din öğretimi Gn. Md. 

9. Çıraklık ve Yaygın,Eğitim Gn. Md.' 
10. Yükseköğretim Genel Müd.' 
11. Dışilişkiler Genel Müdür. 

12. Yurt Dışı Eğitimi Öğretim Genel 
Müdürlüğü 

13. özel öğretim Kurumları Genel Mü
dürlüğü 

14. özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Gen. Müd. 

15. Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İz
cilik Dairesi Bşk. 

2. Arş. Pln. 
3. Hukuk M 
4. Bakanlık M 
5. Basın ve H 
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KURUMU 
TEŞKİLATI 

İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

EK - 2 

Sınıfı 

G.l.H. 
G.l.H. 

G.l.H. 
G.l.H. 

G.l.H. 

• 

Unvanı 

Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü 
Yurt Dışı Eğitimi ve Dışilişkiler Ge
nel Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı 
özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi 
Başkanı 
Daire Başkanı 

TOPLAM 

Derecesi 

1 

1 
1 

1 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 

1 
2 

1 
3 

8 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 

— ' 
— 

—. 

Toplam 

1 

1 
2 

1 
3 

8 

1 SAYıLı CETVEL 

İHDASI İSTENILEN KADROLARIN 

KURUMU : MİLLÎ EĞİTtM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Sınıfı 

G.I.H. 
G.I.H. 
G.l.H. 

G.l.H. 
G.l.H. 
G.I.H. 

G.l.H. 
GJ.H. 
G.I.H. 

G.I.H. 

Unvanı 

Müsteşar Yardımcısı 
Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürü 
öğretmeni Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
Müdürü 
Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Yurt Dışı Eğitim öğretim tienel Müdürü 
özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmet
leri GenelMüdürü 
Bakanlık Müşaviri 

. Genel Müdür Yardımcısı 
öğretmene Hizmet ve Sosyal tşler Dairesi 
Başkanı 
Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Derecesi 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

(S. Sayısı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
1 

1 
1 
1 

1 
5 
8 

1 

1 

:35) 

Toplam 

2 
1 

' 1 
1 
1 

1 
5 
8 

\ 1 

1 
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İ SAYILI CETVEL 
İHDASI İSTENİLEN KADROLARIN 

KURUMU : MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Sınıfı 

G.l.H. 

G.l.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 
G.t.H. 
G.İ.H. 
G.l.H. 
G.İ.H. 
G.l.H. 
G.İ.H. 
G.l.H. 
G.t.H. 

Unvanı . -

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştir- * 
me ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı • • ' < . - . . 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 

TOPLAM 

Derecesi 

1 
1 
1 
2. 
3 
1 
o 
3 
4 

. 5 
6 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
12 
28 

• 27 
15 
23 

• 22 
15 
15 
10 
10 
10 

210 

Toplam 

1 
12 
28 

' 27 
15 
23 
22 
15 
15 
10 
10 
10 

210 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

Sınıfı 

IV SAYILI CETVEL 
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

Unvanı 

G.t.H. öğretmen Eğitimi Genel Müdürü 
G.t.H. Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürü -
G.l.H. Genel'Müdür Yardımcısı 
G.İ.H. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanı 
G.t.H. Daire Başkanı 

TOPLAM 

Derecesi Adedi 

a-3 nngŞaagB»» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 35) 




