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RECEP GARİP (Devamla) - Bence, dönün, bu noktada, kendinizi bir gözden geçirin, aynaya 
iyice bir bakın diye düşünüyorum. 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Kendinize bir bakın, kendinize. 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz, her gün yeniden doğuyoruz, her gün 

yeniden halkın içerisinde, halkla birlikte, halkın gören gözü ve duyan kulağıyla birlikte, onlarla bir
likteyiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sandıkta göreceğiz. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Kendini aldatıyorsun. 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, özerk 

bir istatistik kurumu kurulması için Meclisimizde kabul edilen Türkiye İstatistik Kanununun 45 in
ci maddesinin ikinci fıkrası, Kurumda bazı kamu görevlilerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına 
imkân sağladığı; ancak, kanunda bu konuda herhangi bir ilke belirlenmeksizin, sözleşme usul ve 
esaslarını düzenleme yetkisinin doğrudan Bakanlar Kuruluna verilmesinin, Anayasanın 128 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, 
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla 
düzenlenir" hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmiş
ti, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmişti. 

Şimdi, bu konuda, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye İstatistik Kanununun 
45 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 56 ncı maddesinin birinci fıkrası, bu tasarıyla yeniden düzen
lenmek için huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 1 inci maddesiyle, Kurumda karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin taban ve 
tavan brüt sözleşme ücretleri kanuna ekli cetvele konulmuş ve 2 nci maddesi, kanunun 45 inci mad
desinin ikinci fıkrası, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri doğrultusunda halen Bakanlar 
Kurulu kararıyla uygulanmakta olan ilkeler de göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım. 
RECEP GARİP (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Bu personele verilecek ikramiyeler ile ücret artışlarından faydalandırılma usul ve esasları belir

lenmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bütçe Kanunları ile diğer kanunlara, devlet memur
ları için, Bakanlar Kurulunca düzenleme yapılmasına yetki verilen hususlarda bu personelin de 
yararlandırılmasına yönelik hükümler düzeltilmiş ve getirilmiştir. 

Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrası tasarının 3 üncü maddesiyle yeniden düzenlenmek
tedir. Bu çerçevede, Kurumda başkan yardımcıları, 1. hukuk müşaviri, daire başkanları ve bölge 
müdürlerinin başkanın önerisi üzerine müşterek kararnameyle atanması usulü getirilmiştir. Daha 
önceden tarafımızdan yapılan düzenlemede sadece Kurum Başkanının imzasıyla gerçekleştirilen 
atamalar, iptal gerekçeleri doğrultusunda, ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanın da onayını 
alacak biçimde yeniden düzenlenmiştir ve Yüce Heyetimizin huzuruna sunulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, burada aklıselimle hareket etmenin, ülkenin birlik ve beraberliğini bozacak 
tarzlardan ve davranışlardan, tavırlardan vazgeçmenin, daha kolektif bir akılla hep birlikte ülkenin 
esenliği için çalışmanın erdemlilik gerektirdiğini düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Birleşime yarım saat ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.44 
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