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IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Halil GELENDOST'un, sağlığa za
rarlı maddelerin murakabesi ve bu konudaki 
mevzuat yetersizliği hakkında gündem dışı 
konuşması., 

2. — Faro'da yapılacak Nükleer Planla
ma Gnibu İlkbahar Toplantısına katılmak 
üzere 1 9 - 2 7 Mart 1983 tarihleri arasında 
Portekiz'e güdecek olan Millî Savunma Ba
kanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'e Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardanciısı Zeyyaıt BAY-
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KARA'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna daıir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/548) 

3. — 27-30 Mart 1983 tarihleri arasın
da resmî bir ziyarette bulunmak üzere Suri
ye'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı l'lter 
TÜRKMEN'e, Devlet Bakam İlhan ÖZ-
TRAK'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanilığı tezkeresi. 
(3/550) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge

me Kurumu Kanunu Tasarlısı ve Milî Eği
tim, Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (1/461) (S. Sayısı : 
349) 

Sayfa 
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I. — GEÇEN T 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Muhsin Zekâi Bayer, 21 Mart 1983 Pazarte

si gününün Dünya Ormancılık Günü olması dolayı
sıyla gündem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantareıoğlu 
ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 31 'inci Maddesıi "ile Değişik 41 inci Mad
desine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştir 
ren 1425 sayılı Kanunun 1 indi Maddesinin (c) Fıık-
rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Miad-
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edilerek, dikkate alı
nan önergeler tekrar incelenmek: üzere Komisyona 
geri verildi. 

3. — Mustafa Başaran Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmssıine Dair Kanun Tasarısının 
maddeleri ve tümü 'kabul edildi. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıloğlu 
ve 34 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 2595 saydı Kanunun 1 inci Maddesliyle 
Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrasının; 

5. — Danışma Meclisli Üyesi Selçuk Kantarctoğlu 
ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9 uncu 

Tasanlar 
1. Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka

nun Tasarısı. (1/650) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.3.1983) (Malî İşler (Esas) ve Bütçe - Plan ko
misyonlarına : 22.3.1983) 

!2. Ege Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı. (1/651) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.3.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme ve. Sayıştay 
Komisyonuna : 22.3.1983) 

3. 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname. (1/652) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.3.1983) (Millî Eğitim (Esas) ve Bütçe - Plan 
komisyonlarına : 22.3.1983) 

4. 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna IBir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. (1/653) 
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FANAK ÖZETÎ 

Maddesinin, Değiştürilmesline Dair Kanun Teklifle-
rinin reddine dair Bütçe - Plan Komisyonu raporla
rı kabul edilmeyerek, teklifler yenliden görüşülmek 
üzere, Komisyona geri verildi. 

6. — 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun Güray ve 9 arlkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve; 

7. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanunu Tasarısının bütün işlere takdimen ön
celikle görüşülmesi onaylandı. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
t amam la nar alk, maddeleri üzerinde görüşmelere de
vam edildi. 

23 Mart 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verilldıi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

(Başkanlığa geliş tarihi : 22.3.1983) (Millî Eğitim 
(Esas) ve 'Bütçe - Plan komisyonlarına : 22.3.1983) 

Raporlar 
5. Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye

rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/468) (S. Sayısı : 329) (Da
ğıtma tarihi ; 21.3.1983) 

6. Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

7. 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar' 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihli : 22.3.1983) 

II. — G E I ^ 
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8. 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İBir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/61DJ) (Sv Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

9. 9 Haziran 193K) Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekffl Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : A. GUngör ÇAKMAKÇI - Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 74 üncü ©irleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

[BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
((Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Halil GELENDOST'un, sağlığa zararlı mad
delerin murakabesi ve bu konudaki mevzuat yetersiz
liği hakkında gündem dışı konuşması. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Gelendost'un 
gündem dışı söz isteği var; okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Sağlığa zararlı maddelerin murakabesi ve bu ko

nuda mevzuat yetersizliğiyle ilgili 23 Mart 1983 Çar
şamba günü gündem dışı bir konuşma yapmak iste
mekteyim. 

Müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 
Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım ,-

Son zamanlarda sağlıkla ilgili maddelerin evsafı ve 
murakabesi için Cumhurbaşkanımızın konuya el atma
sıyla ciddî surette durulduğu memnuniyetle müşaha-
de edilmektedir. Ancak, bu konuda uygulamanın ve 
kanunların yetersizliği, bu mücadelenin istenilen dü
zeyde yürütülemediğini göstermektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından son 1 yıl için
de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan toplam 4 bin 
yiyecek ve içecekten 1 120 sinin, 1/4 ünün bozuk, ek
sik, bayat, sağlığa zararlı olduğu ve yabancı cisimler 
içerdiği tespit edilmiştir. Bu maddeleri satan, imal 
edenlerin mahkemeye verildikleri belirtilmektedir. An
cak, kanaatımızca cezaî müeyyideler eksiktir, dolayı
sıyla etkisizdir. (Bozuk, eksik, bayat, sağlığa zararlı ve 
yabancı maddeler içerdiği tespit edilen maddelerden 
bazıları şunlardır : 

Madensularından bazıları, mamalar, konserveler, 
bazı şekerli maddeler, içme suları, süt tozları, temiz
lik maddeleri, bazı şaraplar, pastırma ve sucukların ço
ğu, bazı yağlar (özellikle likit yağlar), baharatlar (özel
likle açıkta satılanlar), ballar glikoz ve sakkaroz ka
rışımı olarak tespit ediliyor ve böylece liste uzayıp gi
diyor. Geniş bilgi 20 Mart 1983 günlü Hürriyet Gaze
tesinin 11 inci sayfasında mevcuttur. 

Sağlıkla ilgili mevzuatımız : 1593 sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununun 1 inci maddesinde, «Memleke-
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tin sıhhî santiarını ıslah ve memleketin sıhhatına zarar 
veren bütün hastalıklar vesair muzır amillerle müca
dele etmek umumî devlet hizmetlerindendir» denil
mektedir. 

2 nci maddede de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının ifa edeceği hizmetler sayılırken, (2 nci madde
nin 6 nci fıkrasında) gıdalar ile ilaçları vesair madde
leri murakabe de Bakanlığın görevleri arasında bulun
maktadır. 

1580 Sayılı Belediyeler Kanunumuzun 15 inci mad
desinin fıkraları da bu konuyla ilgili olarak şöyle 
demektedir : 

1. Genel yerlerin temizliği, 
2. Yenilecek, içilecek, ammenin sıhhatine mü

teallik yerlerin murakabesi, 
3. Ammenin yeyip içmesine, yatıp kalkmasına, 

temizlenmesine müteallip yerlerin murakabesi. 
Belediyenin anagörevleri arasında bulunmaktadır. 
1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa göre çıkarılan 

Gıda Maddeleri Tüzüğünde, gıda maddelerinin nasıl 
üretileceği, nasıl saklanacağı, ne şekilde satışa arz 
edileceği açıkça belirtilmiş. Bunların murakabesini be
lediyelere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve 
Tarım Bakanlığına vermiştir. Hatta belediye zabıta 
memurlarına, bu kabil gıda maddelerinden aldıkları 
örnekleri bir hafta içinde tahlil için laboratuvara gön
derme ve bu bir hafta süre tiçinde bu dükkân ve mü
esseseleri kapatma yetkisi vermekte ise de, bir hafta 
içinde tahlil sonucunu verebilecek belediyelerin ve 
hatta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Tarım 
Bakanlığının bugün için laboratuvarları mevcut de
ğildir. 

Sağlıkla ilgili cezaî müeyyideler; Türk Ceza Ka
nununun 395 inci maddesi; (Bu madde ve okuya
cağım müteakip maddeler 1926'dan bugüne kadar ta
dil görmemiştir,) 

«Halka dağıtılmaya mahsus bilumum yenilecek 
ve içilecek şeyleri veya ilaçları, bunları yiyen ve içe
nin sıhatini hafif veya ağır surette ihlal etmesine 
bâdî olacak veçhile, tağşiş veya taklit veya tağyir eden 
veya bu gibi şeyleri bilerek satan veya veren veya 
mahsus sıhhate muzır olduğunu bildiği halde, sat
mak üzere mağaza ve dükkânında bulunduranlar 3 
aydan 5 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır 
ve bu maddelerin kâffesi de imha olunur.» denilmek
tedir. 

396 nci madde: «Umumun sıhhati için tehlikeli 
olan yenilecek ve içilecek vesair şeyleri müşteriye, 
tehlikeyi haber vermeksizin satarsa 6 aya kadar hapse 

(Malumuâliniz 7 günden başlıyor) mahkûm olur.» de
nilmektedir. 

399 uncu maddede ise, hataen veya kayıtsızlıkla 
bu suçlar işlenirse cezalar azaltılıyor ve hemen he
men etkisiz hale indiriliyor. 

Türk Ceza Kanununun 401 inci maddesinde ise, 
«Yalan havadis neşrederek et, ekmek, odun, kömür 
gibi ammeye elzem erzak ve eşyanın azalmasına veya 
fiyatının artmasına sebep olanlar 1 yıldan 5 yıla 
kadar hapis...» 

402 nci maddeye göre de; «Meslek ve sanatının 
tatiline hükmolunur.» denilmektedir. 

Özetlersek: Bu konuda mevzuat ve uygulama ye
tersiz olup, günümüze uygun yeni düzenlemelerin 
Hükümetçe hazırlanarak Meclisimize sunulması, la-
boratuvarların kurulması veya mevcutlarının gelişti
rilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bugünkü gazetelerde 
çıkan Sağlık Bakanımızın bu konudaki açıklamaları 
da sevindirici ve ferahlık vericidir. Sağlık Bakanımız 
şu tedbirlerin getirileceğini açıklamaktadır: 

«1. Bozuk, zararlı, eksik mal üretip satan 1 120 
firma İzlenmektedir. 

2. Altı maddeli yasa tasarısı hazırlanmış ve ba
kanlıklara mütalaa için gönderilmiştir. 

3. Gıda anarşistleri suç üstü hükümlerine göre 
yargılanacak, dava iki ayda sonuçlandırılacak ve ka
rar iki ayrı gazetede yayınlanacaktır. 

4. Örnek ve başarılı üreticiler ödüllendirilip' ka
muoyuna tanıtılacaktır. 

5. Bozuk, zararlı gıdaları üretenlere üç aydan 
altı aya kadar hapis ve 30 bin liraya kadar para ce
zası verilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Gelendost; beş dakikanız dol
muştur. Rica ediyorum, lütfen konuşmanızı bağlayın. 

HALİL GELENDOST — Bitiyor, bağlıyorum. 
Ancak bu müeyyideleri de yetersiz bulmaktayız. 

Hazırlandığı belirtilen düzenlemenin süratle Meclisi
mize şevki ve kanunlaşması, laboratuvarların kurul
ması, uygulamanın da müsamahasız sürdürülmesi di
leği ile Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 

2. — Faro'da yapılacak Nükleer Planlama Grubu 
İlkbahar Toplantısına katılmak üzere 19 - 27 Mart 
1983 tarihleri arasında Portekiz'e gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'e, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/548) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündeme geçiyorum. 
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Sunuşlarda Sayın Cumhurbaşkanının iki tezkeresi 
var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Faro'da yapılacak Nükleer Planlama Grubu 

(NPG - 82) İlkbahar Toplantısına Hükümetimizi 
Temsilen katılmak üzere 1 9 - 2 7 Mart 1983 tarihleri 
arasında Portekiz'e gidecek olan Millî Savunma Ba
kanı Ümit Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Mil
lî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

/. _ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Bütçe - Plan 
ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(11461) (S. Sayısı : 349) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin Ka
nun Tasarı ve Teklifleri Bölümüne geçiyorum. 

Evvelki gün başladığımız, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde
ki çalışmalarımıza bugün de devam ediyoruz. 

5 inci maddede kalmıştık. 5 inci maddeyi okutu
yorum. 

Kurumun teşkilatı 

MADDE 5. — Kurum, bir Genel Müdürün yö
netiminde, bu Kanunda yazılı görevlerin yerine geti
rilmesini sağlayacak şekilde, merkez ve taşra teşkilatı 
ile Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ve Sosyal Hiz
metler Enstitüsünden oluşur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. 

CAHİT TUTUM — Söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Sayın Tutum, önergeniz var. 
Söz isteyen?... Yok. 
Bir önerge var, önergeyi okutuyorum. Sayın Tu

tum, önergenizi okutuyorum, herhalde önergeniz 
okunduktan sonra görüşürsünüz. 

CAHİT TUTUM — Heyhay Sayın Başkanım. 

(1) 349 S. Sayılı Basmayan 21.3.1983 tarihli 
73 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

23 . 3 . 1983 O : 1 

3. — 27 - 30 Mart 1983 tarihleri arasında resmî 
bir ziyarette bulunmak üzere Suriye'ye gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'e, Devlet Bakanı İl
han Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/$50) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
27 - 30 Mart 1983 tarihleri arasında resmî bir zi

yarette bulunmak üzere Suriye'ye gidecek olan Dış^ 
işleri Bakanı İlter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — O halde, önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 
Bütçe - Plan Komisyonunca benimsenen şekliyle ka
bul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Önergemde dikkatinize sunulmasını uygun gör

düğüm temel düşünce kısaca şöyle özetlenelbilir: 

Oluşturmakta olduğumuz Kurumun teşkilatını bü
yük ölçüde etkileyecek olan iki önemli birimin gerek
li olup olmadığını tartışmak istiyorum. Bunlardan 
biri ıSosyal Hizmetler Danışma Kurulu, diğeri de 
Sosyal Hizmetler Enstitüsüdür. 

Değerli üyeler; 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu yılda bir de
fa toplanan, gerekirse Bakanın çağırışı üzerine ola
ğanüstü de toplanabilen, yaklaşık veya benim hesap
lamalarıma göre 27 kişiden oluşan (bir Kurul. Bir Ba
kan, 13 müsteşar, .bir Diyanet İşleri Başkanı, Türk 
Hava Kurumu Genel Başkam veya Temsilcisi, iki 
genel müdür, üç genel müdür yardımcısı, bir Sosyal 
Hizmetler Enstitüsü Müdürü ve beş üye; hepsi 27 üye 
ediyor. 

Bu Kurulun görevlerine baktığımız zaman neleri 
yerine getirmeye çalışacağını ve bu görevlerin böy
le bir Kurulun oluşturulmasına yeterli olup olmadı-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ğım tartışmak istiyorum. Tasarıya göre bu Kuru- [ 
lun dört görevi yerine getireceği var sayılıyor: I 

«1. Kurumun çalışmaları hakkında önerilerde I 
bulunmak.» Yılda bir defa toplanan bir Kurul, nasıl I 
önerilerde bulunacak; bunu kestirmek güç. I 

«2. Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin görüşler 
geliştirmek.» Bu tür bir kurul acaba böyle bir görü- I 
şü nasıl geliştirebilir? I 

«3. işbirliğinin sağlayacağı esasları ve bu ko- I 
nudaki çalışmaları değerlendirmek.» Bunu da nasıl 
yerine getireceği belli değil. I 

«4. Danışma niteliğinde kararlar almak.» As- I 
lında bu sonuncu fıkra herhalde bir fazlalık olsa ge
rek. Çünkü Danışma Kurulunun öbür görevleri de I 
istışarî; danışma niteliğinde. 

Bunun tek ödevi, alacağı kararlan Bakana bir ra
por halinde sunmaktan ibaret 

Değerli arkadaşlar; 

Türk idaresinde danışma kurulu müessesesi Ba
tıdaki gibi işlemiyor. Bizim Türk idaresine baktığımız 
zaman, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki danışma 
birimleri, danışma kurulları daha çok bürokratik ni
telikli; yani memur kişilerin oluşturduğu kurullar
dır. Halbuki Batıda karma danışma kurulları daha 
çok toplumun çeşitli kesitleri ile bürokrasinin direkt 
temasını sağlayan ve büyük ölçüde enformasyon ka
nalı, aracılığını gören fevkalade etkin kuruluşlardır. 
Bizde bu yola gidilmiyor; fevkalade çekimliyor. Ta
biî tersine örnekler yok mu? Var. örneğin; bir 
TÜBİTAK Danışma Kurulu, bir Beden Terbiyesi 
Merkez Danışma İstişare Kurulu, Turizm Danışma 
Kurlu, TRT Genel Danışma Kurulu Ve hatta Sağ
lık Bakanlığında Yüksek Sağlık Şûrası gibi karma 
nitelikte, tekrarlıyorum bu çok önemlidir, karma 
nitelikte kurulların oluşturulması yoluna pek gidilme
mektedir. Onun yerine daha çok, dostlar alışverişte 
görsün misali birtakım kurulları oluşturulduğu za
man da verilen görevler fevikalade yetersiz; etkisiz, 
sembolik nitelikte kurullar olmaktadır. 

Şimdi >bü oluşturulan Kurul da bana göre sembo
lik. Çünkü eğer bir kurula danışma ihtiyarî ise ve o 
kurulun bağlı olduğu kurumun üst mercii dilediğin
de ancak bazı konuları getiriyorsa, o kurul işlemez 
arkadaşlar. Tamamen o kurumun üst yöneticisinin, 
eğer bakanlığa bağlı ise bakanın kişisel tasarrufuna 
kalmış olan bir şey olmaktadır. Halbuki bu tür is-
tişarî kurulların, danışma kurullarının, karma nite
likteki kurulların asıl fonksiyonları, idarenin çeşitli ke
simlerinden birtakım bilgileri almanın ötesinde, özel-
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likle kurumun anahizmet politikalarının oluşturul
masında o kuruma büyük ölçüde yardım sağlamak 
olabilir^ 

Bakınız, TÜBİTAK Danışma Kurulunda küçücük 
bir «ödev» maddesi nasıl bu konuyu çözüyor: «Ku
rumun çalışma ilkeleri hakkında önerilerde bulun
mak ve Kurumun faaliyet raporu, bütçe ve çalışma 
programları hakkında görüş bildirmek...» Demek ki, 
TÜBİTAK'da bir çalışma programı, bir bütçe, bir 
faaliyet raporu behemahal o Kurula gelecektir. O 
Kurul, müspet veya menfi fikrini belirtecek; o Ku
ruldan o görüş alınmadan doğrudan doğruya icraata 
giremez icra makamı. Bu çok önemlidir. Bu tür 
zorunlu danışma niteliğinde olan karma kurullar 
oluşturulmadıkça hizmet politikalarının geliştirilme
sinde asla ve kata faydalı bir sonuç alınamaz. Türk 
İdaresi bunun büyük ölçüde örnekleriyle doludur. 

Şimdi kısaca dört noktada bu kurulun yararsız
lığını ileri sürüyorum: 

1. Bu danışma, zorunlu danışma niteliğinde de
ğildir; ihtiyarîdir. Yılda bir kez toplanacak ve ken
disinden istenirse görüş istenecektir. 

2. Yılda sadece bir kez toplanacağı için, daha 
sık toplanma olasılığı fevkalâde zayıf olduğu için faz
la etkili olacağı pek gözükmüyor; ama yılda bir kez 
toplanınca huzur hakkı verilebilirmiş... E, bu verile
bilir; zaten bu öngörülüyor. «Yılda bir defa topla
nacak...» E„ huzur hakkı almak için de; yani bana 
göre bir kurul toplanmaz. 

3., Bu Kurul, aslında bürokratik nitelikli bir ku
ruldur; 27 üyeden sadece altısını kurum dışından, 
bürokratik olmayan kişiler oluşturmaktadır. Ne fay
dası var bunun?... 

4. IBu Kurul, (Zaten Türkiye'de genellikle bir eği
limdir bu) genellikle iki türlü üyeden oluşur: 

Biri, <4Ex - officio» dediğimiz doğrudan doğruya 
makama bağlı olan, o makamı temsil eden en üst 
kişinin katılabileceği nitelikte bir üyelik; diğeri de 
doğrudan doğruya toplumun çeşitli kesimlerinden se
çilerek gelecek olan üyeler. 

Şimdi burada ex - officio üyeler, 13 adet müste
şarı toplayacak; mümkün değil, işlemez. Yılda bir 

I de deseniz, iki de deseniz mümkün değil; Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı doksan parçaya bö
lünemez ki. Her çıkan yasa, «Devlet Planlama Teş-

1 kilatı Müsteşarı katılacak...» Mümkün değil. Eğer 
j her çıkan yasa, bu tür, müsteşarları bir araya geti-
J recek olursa, müsteşarlar bir gün yerinde oturamaz-
| 1ar. Bir defa dahi olsa; çünkü bütün kurullar bu şe-
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kilde oluşturulur. «Bir defa» denir ve çoğu zaman 
da bakın temsilci de gönderemez. «13 adet müsteşar 
oturacak» deniyor; mümkün değil. 

Batıda, bu tür doğrudan doğruya ex - officio üye
lerin ağırlıklı bir biçimde oluşturulan kurulların 
anafonksiyonu, koordinasyonu sağlamasıdır. Eğer 
ciddî bir koordinasyon sağlayacaksa; bu da, o yet
ki verilmek kaydıyla ex - officio üye olabilir. Yani, 
doğrudan doğruya makama bağlı üye olabilir; aksi 
halde, olmaz. 

Saygıdeğer üyeler; eğer bu şekilde ıbırakılacaksa, 
izin verin bunu lüzumsuz yere «Teşkilat birimi» diye 
saymayalım. 

Türk İdaresinde eğer Sosyal Hizmetler Kurumu, 
anahizmet politikalarının geliştirilmesinde sağlıklı bir 
sonuca varmak için danışma niteliğinde organlar 
kurmak mümkünse, onlara da, Batıdaki örnekleri 
ve Türkiye'de olduğu gibi geçici nitelikte, dilediği 
zaman istediği kamu veya özel kuruluşlardan çağı
racağı kimselerden oluşturulacak bir kurul kurabi
lir. Ondan da dilediği şekilde istişarî mütalaa ala
bilir. ıBöyle kemikleştirilmiş ve organik hale getiril
miş bir kurul fonksiyonel değilse, sadece süs olur. 
Onun için buna karşıyım. 

Değerli arkadaşlar; ikincisi daha önemli. Öner
gemde, üzerinde ısrarla durduğum ve Bütçe - Plan 
Komisyonundaki müzakereler sırasında büyük 'bir 
titizlikle dile getirdiğim ikinci görüşüm Enstitü ile 
ilgilidir. 

Değerli arkadaşlar; 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü diye bir kuruluş, var. 

Bu Kuruluş, 1959 tarihini taşır. 

Şimdi, Sosyal Hizmetler Enstitüsüne tevdi edil
miş olan görevlerin tamamı, artık Sosyal Hizmet
ler Kurumuna verilmiştir; bu Kanun Tasarısıyla ver
mekteyiz. Sosyal Hizmetler Kurumunun dayanağı 
kalmamıştır. Bakınız, benim sadece kısaca özetler
ken söyleyeceğim şu noktalar, sanıyorum bu konuda 
bizi (bir sonuca vardırabilir: 

1. Sosyal Hizmetler Kurulu, (Kendi Teşkilat 
Kanununa, Özel Kanununa göre) belirli konularda 
araştırma ve incelemeler yapacak. E, bunu halen 
Sosyal Hizmetler Kurumunun bünyesinde oluştur
duğumuz APK Dairesi zaten yapacak; görev ikile
mesine gerek yok. 

2. «Sosyal hizmetleri programlamak...» Bunu, 
biz zaten Sosyal Hizmetler Kurumuna verdik; Ensti
tüye değil, Enstitü bunu yapamaz, böyle bir yetkisi 
kalmadı. 
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3. «Resmî ve hususî rehabilitasyon müessesele
rini murakabe etmek ve çalışma programlan tanzim 
etmek...» Bunu yapamaz. Bunu, yapacak olan kuruma 
verdik, ayrı maddesi var. 

4. «Hayır cemiyetlerinin sosyal faaliyetlerini 
koordine etmek...» Bu da onun görevi değil artık, 
Sosyal Hizmetler Kurumuna verdik. 

5. «Sosyal Hizmetler Akademisini tesis etmek...» 
Onu tesis etti, o artık YÖK'e gitti; onun bir şeyi kal
madı burada, Sosyal Hizmetler Akademisiyle Sosyal 
Hizmetler Enstitüsünün ilişkisi yok. 

«... ve Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi azala
rına her toplantı devresine mahsus olmak üzere, her 
sene Bakanlık bütçesine konulacak tahsisattan hu
zur hakkı vermek.», Yok artık, bu da onun görevi 
değil; huzur hakkını öbür taraf verecek. 

O halde, yok; Enstitünün dayanağı yok. Enstitü
yü bırakırsanız arkadaşlar; bir müdür, bir müşavir, 
bir umumî sosyal hizmetler şubesi müdürlüğü, bir tıb
bî sosyal hizmetler şubesi müdürlüğü, bir sosyal hiz
metler etüd, dokümantasyon ve istatistik şubesi mü
dürlüğü... Bunları niye bırakalım?.. Mademki idarede 
tasarruf, görev düplikasyonu dediğimiz, görev giri-
şikliği dediğimiz şeylere karşıyız; Danışma Meclisi 
bunda titizlik gösteriyor. O zaman, Enstitü tarihî fonk
siyonunu ifa etmiştir. Artık onun görevleri, Kurum 
kendi bünyesinde temessül etmiştir, buna lüzum kal
mamıştır. Başka bir fonksiyon olacaksa o fonksiyo
nu söylesinler, o zaman öyle örgütleyelim. Lüzumsuz 
yere teşkilat bırakmayalım ve değerli arkadaşlar, hiç
bir aksama da olmaz. 

Bu nedenlerle, önergemin dikkate alınmasını say
gılarımla arz ederim; teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde ve aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde söz isti

yorum Sayın Başkan. 
AKİF ERGİNAY — Önergenin lehinde efen

dim. 
. SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

ben de aleyhinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Erginay söz istediler. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Böyle bir kuruluşun istişarî mahiyetteki kararla

rının, bünyesi itibariyle hiçbir etkisi olmaz. İstişarî 
bir organ, hele hele yalnız müsteşarlardan oluşması 
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M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Önerge sahibi değerli arkadaşımız Tutum, beşinci 
maddedeki Sosyal Hizmetler Danışma Kuruluna iti
raz etmektedir ve bu Kurumun faydalı olamayacağı
nı çeşitli nedenler ileri sürerek izah etmişlerdir. Ben
deniz aksi kanaatte olduğum için önergenin aleyhin
de söz almış bulunuyorum. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Tasarının se
kizinci maddesinde yer almış olan bir Kuruldur. Se
kizinci maddeyi şöyle bir gözden geçirecek olursak; 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Başkanlığında 
İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Çalışma, Kültür ve Turizm, İmar ve 
iskân,, Köy İşleri ve Kooperatifler, Gençlik ve Spor, 
Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Müsteşarlarından; Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile Diyanet işleri Baş
kanı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdür ve Yardımcıları, Sosyal Hizmetler Ens
titüsü Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü, Kızılay ve 
Türk Hava Kurumu Genel Başkan veya temsilcilerin
den; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürünün önerisi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının onayı ile seçilecek, sosyal hizmetler ala
nında temayüz etmiş, beş kişiden oluşur.» 

Bu madde hükmünden anlıyoruz ki, burada sosyal 
yardım hizmetleri ile ve yine çocukların korunması ve 
bakımı hizmetleriyle ilgili olarak resmî kuruluşların 
en yüksek kademedeki teknik elemanları bir araya 
toplanıyor ve konuyla ilgilendiriliyorlar. 

bakımından da kurulması kolay değildir; imkansızdır 
diyeceğim. 

Bütün müsteşarların, binbir işi içerisinde buraya 
gelip de kendi bilgilerini orada söylemeleri kolay de
ğildir; çünkü ilgisizdirler. Onların kendi işleri baş
larından aşkındır. Dolayısıyla acaba sosyal hizmet
ler bakımından neler yapılır diye bir fikirleri bile 
pek kolay ortaya çıkmaz. 

Eğer bu organ bir nevi karar organı olursa, ba
kın onu kabul ederim. Neden?.. Çünkü, genellikle mem
leketimizdeki istişarî mahiyetteki kararlar uygulan
maz. İlgili yüksek makamın kararına bırakılmıştır: 
Canım, sen bırak bunların söylediklerini, sen benim 
dediğimi yap... Bakan, daima kendi kanaati üstünde 
gider. Binaenaleyh, istişarî kararların fonksiyon iti
bariyle büyük bir önemi yoktur, olamaz da. 

Üstelik, müsteşarlar buraya zorla getirtiliyor. 
Aslında, belki müsteşarlar veya ilgili bakanlıkların 
müsteşarları veya temsilcileri dense, Komisyonun bu
na uyacağını tahmin ederim. O zaman hiç olmazsa 
bakanlıklarda bu konularla az çok ilgili olan seksiyon
lardan yetkili ve uzman kişiler gönderilebilir. Çün
kü dediğim gibi müsteşarlar kendi sahasında, bakan
lığı içerisinde kolay kolay bu işlere girmiş değildir; 
ama o bakanlığın bir yetkilisi derseniz, tahmin ede
rim ki oradan, az çok bu işlerle de meşgul olan ki
şilerden, uzmanlardan buraya istişarî mahiyette de 
olsa fikir yürütmek üzere gönderilebilir; fakat aslın
da bu memlekette görülen istişarî organlarının, hatta 
Kanuna rağmen çoğu kez toplatılmadığını da belirt
mek isterim. Kamu yönetiminde uzun müddet çalışan 
bir arkadaşınız olarak, bunu belirtiyorum; çünkü ha
kikaten böyle istişarî organları bazen seneler geçer, 
kimse farkında değildir, davet bile edilmez; davet edi
lir toplanmaz, dolayısıyla da Kanunun bu hükmü 
de «Lettre morte» kalır; yani uygulanamaz. 

Bu itibarla ben Sayın Tutum'un birinci önergesi
ne iştirak ediyorum. Eğer «Temsilci» şeklinde değişti
rilirse ve hatta bütün bakanlıkların değil de belirli, 
«İlgili bir kısım bakanlıkların yalnız müsteşarları veya 
yetkilileri» diye bir deyimle bu madde değiştirilirse 
belki biraz daha faydalı olur ve miktarını da azalt
mak lazım, MİT teşkilatı değildir bu. MİT teşkila
tında bütün müsteşarlar bulunur; ama onlar her an
lamda vazifelidir de onun için. Burası istişarî mahi
yette, müsteşarların toplanabileceği bir yer değil. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

Yine Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun teşkili 
ve toplanması hakkındaki maddeyle ilgili olarak, do
kuzuncu madde var. Dokuzuncu maddede de «Ku
rulun görevleri, Kurumun çalışmaları hakkında öneri
lerde bulunmak, sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin 
görüşler geliştirmek, işbirliğini sağlayıcı esasları ve bu 
konudaki çalışmaları değerlendirmek, danışma niteli
ğinde kararlar almaktır.» Yine bu madde hükmünden 
de anlaşılacağı üzere, işbirliğini geliştirmek ve bu ko
nuda kararlar almak görevi veriliyor. Kurulun teşkili
nin esas önemli olan tarafı da budur. 

Bugüne kadar memleketimizde yapılan uygulama
larda en büyük eksikliğini hissettiren konu, işbirliğini 
sağlayamamamız olmuştur. Görevler, çeşitli kuruluş
lar, arasında dağılır, dağıtılır ve ayrı ayrı birimlerde 
yerine getirilmeye çalışılır ve bu birimler, her biri kendi 
programı içerisinde kaldıkları için hizmetlerin birleş
tirilmesi ve hizmetlerin yönlendirilmesi her zaman 
mümkün olmaz. İşte bu Kurulun kuruluşunun sebebi 
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hikmeti budur; yani şurada saydığım kuruluşlar ara
sında, (Ki, her biri sosyal yardım hizmetleriyle doğru
dan doğruya ilgili kamu kuruluşlarıdır.) Bunlar ara
sındaki işbirliğini, koordinasyonu sağlamak ve diğer 
yönüyle çalışmaları belli prensipler etrafında yönlen
dirmektir. Bu Kurul bunu temin edecektir. Bu yönüyle 
son derece faydalı olacaktır. Diyebilirim ki, Tasarı
nın getirdiği en iyi hükümlerden birisi budur. 

Yine önergede itiraz konusu olan husus, Sosyal 
Hizmetler Enstitüsüne olmaktadır. Sosyal Hizmetler 
Enstitüsü de bir başka eksikliği giderecektir. Enstitü
ler, hepimizce malum olduğu üzere, bilimsel çalışma
lar yapan ve bu bilimsel çalışmaları uygulama alanına 
aktaran kuruluşlardır. Bugün şu Tasarı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına büyük bir hizmet yüklen
mektedir. Aslında bu hizmet Sağlık ve Sosyal Yardım 
IBakanlığmın görevleri arasında bulunmaktadır; fakat 
bugüne kadar somut bir biçimde ortaya konmuş de
ğildir. îtşte bu Tasarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına yüklenen bu hizmetleri somut bir biçimde 
ortaya koymaktadır. 

Bakanlık kadrosu ve teşkilatı elbetteki bu Tasarı 
ile kendisine verilen görevleri yerine getirecektir. An
cak bu hizmeti yürütebilmek için işin bilimsel yön
lerini araştırmak, bulmak, keşfetmek ve uygulama 
alanına aktarmak gibi çok ağır bir görevi de bulun
maktadır. İşte bu görevi, kurulması öngörülen Ensti
tü yüklenip götürecektir ve bu Enstitüde oluşturula
cak bilgiler, değerlendirmeler, buluşlar ve belki bura
da hazırlanacak bazı planlamalar uygulama alanına 
aktarılacak ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu 
konuların takipçisi ve icracısı olacaktır. Bu yönüyle 
Sosyal Hizmetler Enstitüsünün de son derece lüzumlu 
olduğuna ben şahsen kani bulunmaktayım. 

IBu sebeple Tasarının maddesinin lehindeyim; öner
genin reddi yönünde oy kullanacağım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyonun, önerge ile ilgili görüşü lütfen. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, kısaca arz ediyorum. 

'Sayın Uyguner'in belirttikleri hususlara aynen ka
tılıyoruz. Önerge lehinde olan arkadaşlarımızın da 
bu iki kurumun bir zarar vereceği konusunda iddiala
rı olmamıştır, muhakkak onlar da faydalı olduğunu 
kabul etmişlerdir; az veya çok olup olmaması tartışıl
maktadır. 

1 Getirilen hizmet, birçok bakanlığı kapsamaktadır. 
Yılda bir kere de olsa bunların görüşülmesinde, koor-
dine edilmesinde sayısız yararlar vardır; çünkü diğer 
bakanlıklara da bazı hizmetler düşecektir. O bakımdan 
önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan, za-

tıaliniz?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Önergeye katılamıyoruz Sa
yın Başkan. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met Sayın Tutum'un önergesine katılmıyorlar, öner
genin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Efendim beraber oldu; 
onun için tekrar rica ediyorum. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Özür dilerim; yine eşit oldu. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, ad okunarak yapın efendim... 

E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, zili çala
lım lütfen... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Tekrar oyunuza 
sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

Madde 6 yi okutuyorum. 
Merkez teşkilatı 

(MADDE 6, — Kurumun Merkez Teşkilatı, bir 
Genel Müdür yönetiminde, üç Genel Müdür Yar
dımcısı ile bu Kanunda yazılı görevleri yerine getir
mek için gerekli aşağıda ad ve görevleri yazılı ana-
birimlerden oluşur. 

a) Aile ve Çocuk Hizmetleri Dairesi : 
'Aile refahı hizmetleri; korunmaya muhtaç çocuk

ların tespiti, korunma altına alınması, bakımı, yetiş
tirilmesi ve toplum içinde izlenmesi ile ilgili her tür-
tü hizmetleri; çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki 
işçilerin çocuklarının bakımı ve korunmasını sağla
mak üzere kreş ve gündüz bakımevi ile yatılı hizmet
leri geliştirmek ve yürütmekle görevlidir. 

b) Yaşlı Hizmetleri Dairesi : 
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Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı
larla ilgili her türlü sosyal hizmetleri oluşturmak ve 
yürütmekle görevlidir. 

c) Sakatların Korunması ve Rehabilitasyonu 
Dairesıii : 

Sakat kimselerin korunması, bakımı ve rehabili
tasyonuna 'ilişkin hizmetleri geliştirmek ve yürütmek
le görevlidir. 

d) Genel Sosyal Hizmetler Dairesi : 
Yoksullara aynî ve nakdî yardımlarda bulunımak 

amacıyla, gerekli sosyal yardım, hizmet ve program
larını geliştirmek ve yürütmek; halkın Kurum hiz
metlerine gönüllü katkı ve katılımını sağlamak ve 
organize etmek; kamu ve gönüllü kuruluşların sos
yal hizmetler alanındaki çalışmalarında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamada yardımcı olmak; uluslara
rası düzeydeki sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, 
değerlendirmek ve uluslararası sosyal hizmet vaka
larına ilişkin çalışmalar ile Kurumun yabancı ülke
lerle olan ilişkilerini yürütmek; ve toplumun değişen 
ihtiyaçlarına göre geliştirilecek sosyal hizmetler ala
nına güren diğer görevleri yerine getirmekle görevli
dir. 

e) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dai
resi : 

Sosyal hizmetler alanına giren konularda incele
me ve araştırmalar yapmak, uygulamalara ilişkin is-
taıfiistilki bilgileri toplayıp değerlendirmek; bu alan
daki standart ve esasları tespit etmek; birimler ara
sında 'işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; çalışma 
planlan ve programları 'ile Kurum bütçesini ve ya
tırım programlarını planlamak, değerlendirmek ve 
izlemek; sosyal hizmetlere ilişiklin konularda görüş 
oluşturmak ve bildirmekle görevlidir. 

f) Eğitim, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi : 
Sosyal Hizmetler alanındaki uygulamaları yerine 

getirecek personelin 'yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi 
düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları 
geliştirmek ve uygulamak, kurslar açmak, bizmetiçl 
eğicim programlarını oluşturmak ve yürütülmesini 
sağlamak; sosyal hizmetler alanına giren konularda 
toplum bilincinin geliştirilmesi ve toplumun eğiitil-
mesii için gerekli uygulamaları yerine getirmek; sos
yal hizmetlerle ilgili yayın ve tanıtma faaliyetleri ile 
halkla ilişkileri yürütmekle görevlidir. 

g) Destek Hizmetleri Dairesi : 
Merkez ve taşra teşkilatının her çeşit araç, ge

reç ve malzeme ihtiyacının karşılanması, dağıtımı, 
bakım ve onarımının sağlanması ve envanterinin çı

kartılması; inşaat, bina onarımı ve emlak işlerinin 
yürütülmesi ile görevlidir. 

h) Personel ve İdarî İsler Dairesi : 
Kutum personelinin her türlü özlük ve sicil işle-. 

rl ile tayin 'işlemlerini yürütmek; Kuruma gelen bü
tün. evrak vesaireyi teslim almak, kaydetmek ve usu
lünce yerlerine dağıtmak, Kurumdan çıkan evrakı da 
aynı şekilde yerlerine göndermek; Kurumun evrak 
deposu ve arşiv işlerini düzenlemek ve muhafaza et
mek ve diğer idarî 'işleri yerine getirmekle görevli
dir. 

i) Teftiş Kurulu : 
Teftiş Kurulu ve müfettişler doğrudan doğruya 

Genel Müdüre bağlı olup onun adına, Kurumun te
mel görev ve sorumlulukları çerçevesinde sosyal hiz
met kuruluşlarının işleyiş, yönetim, bütçe ve perso
neline ait her türlü konuda teftişini yapmakla gö
revlidir. 

i) Hukuk Müşavirliği : 
Kurumun hukuk işlerini yürütmek; gerektiğinde 

Kurum hizmetlerine ilişkin hukukî konularda görüş 
oluşturimak ve tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Kantarcıoğlu. 

Sizin önergeniz var Sayın Öztuş. Önerge üzerin
de mi, yoksa madde üzerinde mi?.. 

NERMİN ÖZTUŞ — Hem önergem, hem de 
madde üzerinde. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz vereyim olur 
mu efendim?.. Evet öyle yapalım. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Getirilen madde Bütçe - Plan Komisyonunun dü
zenlemiş olduğu maddenin aynıdır. Bütçe - Plan Ko
misyonunun. bu konuları bilen Sayın Üyesi Tutum' 
un, daha önce Kurumun teşkilatı ile İlgili Sosyal 
Hizmetler Danışıma Kurulu ve Sosyal Hizmetler Ens
titüsünün kaldırılmasını ileri süren biraz önceki 
önergesinin aleyhinde oy vermemin tek sebebi; eğer 
bunun lehinde olsa idi aleyhinde, aleyhinde olsa idi 
lehinde konuşacaktım; fakat üçüncü olduğum için 
bu açıklamayı yapamadım. 

Efendim, komisyonlarda görüşüldüğü zaman bu 
maddenin global bir şekilde ele alınmasında büyük 
yarar olduğu Hükümet tarafından teklif edildi ve 
Millî Eğitim Komisyonu da bunu bu açı altında in-
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oeledi. Çünkü bazı gerekçeler vardı. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi hakkında. 
Hükümete yetki verilmişti. Bu yetki belli üç komis
yon tarafından elle alınmıştır. Bunların hazırladıkları 
düzenleme ya bunun tersti olur ise durum ne olacak
tı?.. Birincisi bu idi. 

İkincisi; 657 sayılı Devlet Memurları [Kanununun 
46 (illa. 50 ncİ maddeleri arasında kurumların çıkar
makla görevli oldukları görev ve çalışma yönetme
likleri bu teşkilatlanmayı yapacak durumdadır. Böy
le bir Kanuna bu maddeyi koymak kurumu sıkıştır
mak demektir; belli kalıpların içerisine sokmak de
mektir. Bunun dışında Kurumun hiçbir teşkilat kur
maması demektir. Daha doğrusu, Kurum gelişmesin 
demektir. 

Sağlık Bakanlığının Tefıtiş Kurulu varken veya 
bu işi yapacaksa Millî Eğitim Bakanlığı ile veya Ma
liye Bakanlığı 'ile müşterek yapması gerekirken, tek
rar yeniden burada yeni bir teftiş kurulu oluştur
mak, yeni bir hukuk müşavirliği oluşturmak ne de
rece doğru olabilir?.. Bu da ayrı bir problemdir. Ger
çi bunun adı Kurum olsa idi gerekirdi; ama madem
ki Sağlık Bakanlığına bağlı bir teşkilat haline gel
miştir, o halde bunu, yenliden isimlerini saymak su
retiyle Kanuna bu şekilde ithal etmeye gerek yok
tur, Hükümetlin getirmiş olduğu ifade çok yerinde
dir. Daha henüz ortaya çıkmamış kurumun; birleş-
memiş, faaliyeti ortaya çıkmamış olan bu Kurumun 
işlerliğimi daha iyi sağlayacaktır. Bu bakımdan, bu 
konuda Kom'isyonun getirmiş olduğu metin yerine, 
Hükümetin getirmiş , olduğu metnin aynen kabulü 
gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Değerli üyeler, bu madde ile ilgili üç önerge var; 
okutuyorum.. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 349 S. Sayılı Kanun Tasarı

sının 6 ncı maddesinin Hükümetten geldiği şekliyle 
kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Nermln ÖZTUŞ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanununda, 6 ncı maddesinin 
(g), (h), (ı), (i) fıkralarının çıkarılmasını saygıyla arz 
ederim., , 

Halil AKAYDIN 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasındaki, «Bu Kanunda yazılı görevleri 
yerine getirmek için gerekli...» ibaresinin fıkra met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Necip BÎLGE Mahir CANOVA 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztuş. 

NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Benim bu verdiğim önerge üzerinde yapacağım 
görüşme ile ilgili olarak benden önce görüşen arka
daşlarım Sayın Tutum ve Sayın Kantarcıoğlu geniş 
açıklamada bulundular. Ben, tekrar aynı şeyleri söy
lemeyeceğim, yalnız eksik bulduğum bazı hususlar
da bir .-. iki açıklamada daha bulunmak istiyorum. 

6 ncı maddede bu kadar geniş bir şekilde ayrın
tılı bilgi vermeye gerek yok kanaatindeyim; zira, bi
raz önce Sayın Tutum arkadaşımın da söyledikleri 
gibi, burada belirtilmiş olan görevler, zaten 7355 sa-
yrlı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair 
Kanunda var. 7355 sayılı Bu Kanunun 27 nci mad
desinde bu Kurum yer almış. Şimdi, Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü, bu görevleri hem orada yapacak, hem 
de bu Kurum yapacak. Burada bir ikilem doğuyor 
bana göre; görevlerde birtakım tekrarlar olacak. 

İkincisi; burada, (a) bendinde birtakım başlıklara 
ayrılmak suretiyle görevler sınırlandırılmış, Halbuki, 
Kurumun amacındaki görevler o'ldulkça geniş olarak 
ele alınmış. 

Yine 6 ncı maddenin (c) fıkrasında, «Sakatların 
Korunması ve Rehabilitasyonu Dairesi : 

Sakat kimselerin korunması, bakumı ve rehabili
tasyonuna. ilişkin hizmetleri geliştirmek ve yürüt
mekle görevlidir.» diyor. Halbuki sakatlarla ilgili bir 
tarif yaptığınız zaman, burada 3 üncü maddede bir
takım bedensel sakatlıkları olan kimseleri de içine 
alıyor. Oysa, bedensel sakatlıkları olan kimselerin 
korunması ve eğitilmesiyle ilgili olan 5822 sayılı Ka
nun yürürlükte ve bu Kanuna göre Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında bulunan bu kurumların hepsi 
Millî Eğitim Bakanlığıma devredilmiş. O bakımdan, 
sadece, bu Kurumla İlgili olarak, «Kurumun Mer
kez Teşkilatı, bir Genel Müdür yönetiminde, Genel 
Müdür Yardımcıları ile, bu Kanunda yazılı görev
leri yerine getirmede gerekli yönetim ve destek bi
rimlerinden oluşur.» şeklindeki hükmün yeterli ol
duğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

11 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. j 
Sayın Öztüş'un önergesinin lobinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Tutum, önergenin aleyhinde buyurunuz 

efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tasarının, bence »isabetli olan hükümlerinden bi

rinin bugünkü muhtevasını değiştirecek olan herhan
gi bir önergeye 'katılmadığımı arz etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. I 

Buradaki temel düşünce şuradan kaynaklanmak
tadır : Türk İdaresinde, Cumhuriyetin başlangıcın
dan itibaren teşkilatla kadro organik 'olarak birbiri- j 
mi bütünleştiren kavramlar olarak etkisini bir süre 
sürdürebilmiş ve özellikle teşkilat kanunlarıyla bi- | 
rihılerin oluşturulması, teşkilatın oluşturulması ülke- i 
ce benimsenmiş ve sürdürülmüştür. Maalesef, 1950' 
ferden sonra Türk idaresinde yavaş yavaş bir başka 
eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilim de, teşkilat birim
lerini ve hatta büyük büyük teşkilatı muciple oluş
turmak; bir idarî onay almak suretiyle hiriim oluş
turmaktır. Bu, öylesine yaygın hale gelmiştir ki, bir 
bakmıışızdrr umum müdürlükler oluşturulmuştur 
onayla; yiani muciple genel müdürlük oluşturulmuş
tur veya personel halklarından ve kadro imkânların
dan yararlanmak için yeni yeni sunî unvanlar ve bu 
unvanlara uygun sunî birimler oluşturulmuştur; me- I 
seîa daire başkanlığı böyle çıkmıştır. Kuşkusuz dai
re başkanlığı çok organik 'bir ihtiyaca cevap verecek 
bir şekilde teşkilat hiyerarşisi içimde bir yeni olan bi
rim olabilir; olabilir ama, Türkiye'de daire başkan
lıkları böyle kumlmamıştır. Yani, mülhak bütçeli 
kuruluşlarla, genel bütçeli büyük kuruluşlar içerisin
de daire başkanlıkları bu dediğim nedenlerle oluştu
rulmamıştır. Âdeta amip çoğalması gibi örgütler 
oluşmuş, teşkilat oluşmuş ve bu birimler giderek, 
tam bir keyfilik düzeni haline gelmiştir. 

Yıllarca «kanunî kadiro» diye büyük ölçüde Türk 
idaresinde benimsenen ilke de terk edilmiş, onun ye
rine yıllık bütçe formülleri ile kadro alınması esası 
benimsenmiş; fakat bunun da, 1970'lerden 1980ı'iere 
uzanırken 10 yı'Uık tatbikatı tam bir fiyasko olmuş
tur. 

Şimdi ne olmuştur?.. Cumhuriyetin başındaki o 
sağlam İlkeye dönüş yaparken, belki aşırı katılığa 
düşme tehlikesini de önlemek için, bir ara yol ola- j 
rak şöyle bir ilke benimsenmiştir: Teşkilat ve kad- i 
rolar esas itibariyle yasalarla alınacaktır. Artık, ida- j 
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rî muciple kadro oluşturmak veya birim oluşturmak 
tarihi ortadan kalkacaktır. 

Ancak, bunu uygularken geçmişte barem kanun
larında veya teşkilat kanunlarında karşılaştığımız aç
maza düşmememiz gerekir, onun bu tür ikazı, uya
rılması her zaman saygıyla karşılanmalıdır; o da şu
dur : 

1. Bu şekilde teşkilat birimleri oluşturulurken 
aşırı katılığa gidilirse, dondurulursa, değişen toplum
sal koşullara o örgütü, o teşkilatı intibak ettirmek 
güçleşebilir; bu tehlike varittir. 

2. Tehlikeyi düşünerek mutlak surette Türkiye' 
de rasyonel bir teşkilatlanma modelini benimseme
miz gerekir. 

Biz diyoruz ki : 
1, Teşkilat esas itibariyle kanunla kurulacak

tır. 

2. Teşkilatın anabirimleri de kanunla oluşturu
lacaktır. ' 

Bunun dışında, eğer o teşkilatın gelişmesi sonucu 
daha ayrıntılı birtakım birimler oluşturulacaksa, o 
imkân her zaman vardır ve var olacaktır. Sanıyo
rum ki, şimdi kanun kuvvetinde kararname çıkarma 
yetkisi' vermek suretiyle 'Hükümetin yapmakta oldu
ğu çalışmaların sonunda önümüze gelecek olan çer
çeve yasası bunu belirleyecektir. 

Bir anateşkilat biriminde; yani katma bütçeli bir 
kuruluşta yahut bakanlıkta, anahizmet birimleri han
gi düzeyde kanunda yer alacaktır, onun aşağısında 
muciple, yani idarî onayla hangi tür ve tipte kuru
luşlar oluşturulacaktır?.. Aksi halde, bunu yapma
dığımız takdirde, sanıyorum geçmişte düşülen o ka
tı, hatalı uygulamalara düşebileceğimiz gibi, şimdi 
içinde bulunduğumuz aşırı esnek ve hiçbir esasa da
yanmayan teşkilat genişlemesine de böylelikle 
bir set çekilmiş olacağını umuyorum'. Aksi halde bu
nun sonucu, her halde Türk idaresinin bugünkü du
ruma daha fazla katlanması mümkün değildir. 

Şimdi ne yapılmıştır burada?.. Burada anahiz
met birimleri sayılmıştır. «Anahizmet birimleri» de
yince bıiz, esas birimler ve destek veya yardımcı bi
rimler diye ayırıyoruz. Bu konulmuştur. «Yetersiz» 
denilebilir, «Fazla birim oluşturmuşsunuz» denilebi
lir, «Bunun gelecekteki ihtiyaçlarını, bu teşkilatlan -
ima, bölümlerime karşılayamaz» denilebilir veya 
«©unlara şunlar da ilave edilebilir» denilebilir. Bun
lar söylenebilir; bunlar tartışılmalıdır. Teknisyenler 
önümüze getirdiği zaman, Danışma Meclisi tercih
lerini yaparken, sanıyorum bu konularda bir tercih 
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karan verebilir; ancak önünde böyle bir çalışma ol
mak kaydıyla. 

Bence burada, teşkilatın anabirimlerinin yasalara 
könulmamasının asıl parlamento hayatı bakımından 
sakıncası şuradadır : Bir teşkilat birimini, hiçbir ka
nunî mesnede dayanmaksızın genişlettiğiniz takdir
de, Anayasaya aykırı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 
Çünkü, Anayasamız, kamu tüzelkişiliğinin kanunla 
veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ih
das edilebileceğini; (kısacası, Türkiye'de hizmet ih
dasının ve genişletilmesinin Yasama Organının tasar
rufunda olduğunu belirtmektedir. 

Aksi hailde, durup dururken yıl içerisinde yüz ta
ne, bin tane onayla masraf artırıcı, gider artırıcı, 
'kadro genişletilmesine imkân verecek bir teşkilat ge
nişlemesine fırsat verme sonucunu doğurmaktadır; 
eğer biz bu şekilde anâbirimleri kanuna koymazsak. 

Sanıyorum ki, birçok arkadaşımızın yadırgadığı 
nokta, bugüne kadar bu yola son 10 yıldır başvurul-
mamaktaydı; ancak son yıllarda kanunî kadro esa
sına dönüşümüz ve «Şubat Kararnamesi» dediğimiz 
ünlü kararnamede de artık anateşlkilat birimlerinin 
de yasayla oluşturulması zorunluğu ilkesini getirdik
ten sonra, daha perhizkâr bir tutum içine Türk İda
resi girmiştir. 

Bence, önümüzdeki getirilen teşkilatlanma mode
li böyle bir ciddî yaklaşımın sonucudur. Hatalar ola
bilir, görev ikilemeleri, yani girişlikliikleri de olabi
lir. Eğer varsa onları düzeltelim; ama izlin veriin, 
sağlıklı bir yolda böyle bir öneriye lütfen karşı çık
mayalım ve bunun bu şekilde kanunlaşmasını sağla
yalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Güray, buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, uzmanlıklarına saygı duyduğumuz Bütçe - Plan 
Komisyonu mensupları bu maddeyi böylece düzen
lemişlerdir. ©iz de uygun bulduk. Sebebi, Sayın Tu-
tum'un açıkladıkları gibidir. 

Bu Kanun Tasarısı 1981 yılında hazırlandığı için, 
kanunî 'kadro verilmesi sökünde bir düzenlemeyle 
huzura gelmemişti. Ancak, ondan sonraki gelişen za
man içerisinde iktidarların müesseseleri personel ba
kımından şişirmesi ve lüzumsuz kadro yaratmaları 
sebebiyle bu şekle dönüşülmüş bulunmaktadır. İşte, 
biz de bu görüşe saygılı olarak bunu kesim sınırlar
la belirledik. Arzumuz, ileride bu Kurumun tekrar 

dejenere edilmemesi ve eski durumuna düşmemesi
dir. Bu bakımdan kesin hatlarla belirledik. Önerge
ye katılamıyoruz. 

Ayrıca, yine aynı mahiyetteki üç fıkranın çıkar
tılması konusundaki önergeye de katılamıyoruz. 

Sadece, Sayın Hocamız Bilge'nin önergesine ka
tılıyoruz. O bölümü başlıktan çıkartacağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Önergelerin hepsine birden cevap 

lütfettiniz, teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Sayın Öz-
tuş'un konuşmasına çoğunlukla katılmıyor um; ancak 
önergesini destekliyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyon önergeye 
katılmıyor, Sayın Bakan katılıyorlar. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir soru sora
bilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Soruyu madde üzerinde soralım; 
önergeler üzerinde soru sordurmuyoruz. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Akaydın, sizin önergenizde sıra. Buyuru
nuz efendim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli 
üye arkadaşlarım; 

Benden önCe konuşan arkadaşlar durumu olduk
ça açıkladılar. Bendeniz, bu Bakanlığın bünyesinden 
gelmiş bir kişi olarak, kısaca metinden çıkarılmasını 
istediğimi hususların Bakanlık bünyesinde bulundu
ğunu belirtmek isteyeceğim ve bu dublikaisyonların 
yarın otorite zaafına sebep olacağını, Bakanlık için
de bir küçük bakanlık daha doğacağını da belirtmek 
isterim. Bu dağılmadan dolayı Devlet otoritesi de 
zaafa uğrayacaktır, 
Reorganizasyonda esas, bütünlüğe gitmek, dubli-

kasyonlardan kaçınmaktır. 
Metinden çıkarılmasını liısitediklerıim: (g) fıkrası 

«Destek Hizmetleri» Bakanlıkta halen mevcuttur. 
Donatım Genel Müdürlüğü görevini gayet güzel bir 
şekilde yapmaktadır. Personel ve İdarî İşler Dairesi 
gayet ciddidir. Eskisinden daha güzel, daha rantabl 
işlemekte ve Bakanlıktaki genel müdürlükler arasın
daki diyalog da eskisinden daha güzel gitmektedir. 
Teftiş Kurulu Bakanlıkta halen mevcuttur. Bir Baş
kanı da vardır, gayet ciddî bir müessese olarak çalış
maktadır. Hukuk Müşavirliği de mevcuttur, gayet 
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iyi çalışmaktadır. Sayın Bakanımız geldikten sonra 
bu müesseseler arasındakıi diyalog daha iyidir. Bun
lara ayrıca bir genel müdürlüğün bünyesinde yer ve
rilmesinin hiçbir faydası olmayacağını, Medde mah
zurlar doğuracağını beyan etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde ya da aleyhinde 

'konuşmak isteyen sayın üye?.. Sayın KantarcıoğUu 
lehinde. Sayın Erginay aleyhte. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendimi. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarını; 

Bu 'işin dçinden gelen, Sağlık Bakanlığından gelen 
bir doktor arkadaşımızın vermiş olduğu önerge el
bette ki, yerindedir; çünkü Sayın Balkanımızın da 
imzasının bulunduğu bir Bakanlar Kurulu kararı 
vardır. Şu anda elimde; 4334 sayılı Karar. Bu ba-
'kımıdan, Sayın Bakanımız daha önce Nermin Öztuş 
arkadaşımızın önergelerine katılmış bulunuyorlar; 
çünkü konuyu çok iyi biliyorlar. 

Burada bakanlıkların yeniden düzenlenmesii ve ça
lışma esaslarının yürürlüğe konması yer almış ve 
bunlar içlin bir model konmuştur. Görüyoruz ki, ku
rulan birimler tamamen bunların dışında, Bütçe -
Plan Komisyonunun düzenlediği bir biçimde aynen 
buraya intikal etmiştir. Hatalı bir düzenlemedir. Ya 
bunun, Komisyon tarafından geri alınıp yeniden bu 
Bakanlar Kurulu Kararının verdiği direktifler içeri
sinde incelenmesi veya kamu kurum ve kuruluşları
nın yeniden düzenlenmesine kadar; bu Kanunun ace
le değil çelişki hallinde olmaması için, o zamana er
telenmesi! gerekir. 

Ayrıca, kamu personelinin yetiştirilmesi tek el
den olacaktır. Her kurum kendi personelini ancak 
bir direktifle alacak ve personelin yetişmesi devlet 
memurları eğitim genel programı içerisinde olacak
tır. Bunun hazırlıkları bitmiştir, Mayıs ayında hu
zurlarınıza gelecektir. Bunların, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 226, 227, 228, 229 uncu mad
delerinde açıklamaları vardır. 

Sonra, getirilen birimler, hakikaten Sağlık Ba
kanlığı içerisinde kolayca halledilen birimlerdir. 
Eğer böyle bir düzenleme olmuş olsaydı, Millî Eği
tim Bakanlığının bir ilde on tane teşkilatının on tane 
başının bulunmuş olması gerekirdi; ortaokullar için 
ayrı, liseler için ayrı, yüksekokullar için ayrı, eğitim 
araçları için ayrı olacaktı. Teftiş Kurulu da ona gö
re olacaktı. Halbuki, orada bile «'Yetki çatışması ol
masın» diye bir tek ilköğretimde sadece Bakanlık 

müfetfcişlerıi ayrı' ayrı kategorilerde mütalaa edilmiş
lerdir, diğerlerinin hepsi tek elden idare edilmekte
dir. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi Bakanlığın içinde katma bütçeli olsun, ne 

olursa olsun, hepsinin aynı ölçüler içerisinde, aynı 
terazide, aynı gramlarla ele alınması gerekir. 

Bir konuya daha temas etmek istiyorum. Daha 
önce de arz etmiştim; bir katma 'bütçeli genel mü
dürlükte Hukuk Müşavirliğinin birim olup olmaya
cağı; işte Sağlık Bakanlığının, Başbakanlığın getir
dikleri Teşkilat Şemasında ve diğer bakanlıklarda 
açık olarak görülmektedir. Hatta bunlarla ilgili ola
rak kadro ihdasları da yapılmıştır. Sayın Tutum'un 
dediği gibi, yeniden muciplerle genel müdürlük ku
rulmasına asla asla taraftar değiliz, hiç hiç değiliz; 
ama daha işleme konmıamıiş, işlerliği görülmemiş bir 
teşkilatın birdenbire ana birimler ve hizmet çatışma
ları getirecek şekilde düzenlenmesi büyük bir hata
dır.; 

Arz ediyorum : Burada «Aile ile Çocuk Hizmet
leri Dairesi»; bendinde, «Çalışan ana ve babalar ile 
yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımı ve ko
runmasını sağlamak üzere kreş ve gündüz bakımevi...» 
der. Yatılı özel okulların durumları ne olacaktır?.. 
Çatıştı; buyurun, 625 sayılı Kanuna tabidir. Nasıl 
böyle bir maddeyi, 625 sayılı Özel Öğretim Kurum
ları Kanunu; özel okullar, yatılı okular, anaokulları 
varken siz buraya «İlla ben bunu buraya koyarım» 
dersiniz?.. Yetki çatışması vardır işte. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kanun % 75 eğitim kokmalıdır; çünkü adı, 

Çocuk Esirgeme Kurumudur, Biz başlangıçta Hükü
metin Tasarlısını gayet iyi benimsedik, hatta hiçbir 
sistemini bozmak istemedik. Yoksa bunu değiştirir, 
baş tarafına biraz önce de Hocamın dediği gibi, 
«Sosyal Hizmetler Kanunu» diyebilirdik veya «Ço
cuk» kelimesini başına geçirirdik, «Çocuk Esirge
me» derdik ve ondan sonra sosyal hizmeti yapacak. 
Çocuk olmadıktan sonra sosyal hiizmet neye yarar?.. 
Sırasında bile terslik vardı, değiştirimedik. Temsilci 
arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Evvela sosyal hiz
metten bahsettik, sonra çocuklarıımızı, muhtaç ço
cuklarımızı, sakatlarımızı sıraladık. Orada bile bunu 
yapmadık. 

Mazllov'un piramidi mevcuttur; arkadaşianmız 
bunu bilirler. Bu, ekonomide de kullanılmıştır. İhti
yaçlar, maddî ve manevî ihtiyaçlardır. İnsan olma
dıktan sonra maddî ihtiyaç sağlamak neye yarar?.. 

14 — 
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insan unsuru önemlidir. «Lhomme Revouetıi» deyip 
geçmeyelim; sürü halindeki insan, ahlak seviyesin
deki insan, liman seviyesindeki insanı yetiştirmek 
mecburiyetindedir Türk Milî Eğitimi. Ye bugün 
eğer sadece ve sadece 'karın tokluğu ile biz bu ço
cukları yetiştirip de rastgele ortaya atacaksak, o za
man hiç bu kadar eğitim müessesesine gerek yoktu. 
O bakımdan, nasıl toplayacaklar, nasıl mecburî yaş
ta olan çocukları alacaklar; bunun da bir kanunu 
vardır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 222 sayı
lı Kanun olmadıktan sonra bu davayı yürütemez. 
İlçe teşkilatları, il teşkilatları, il ilköğretim kurumla
rı, ilçe ilköğretim kurumlarının dışında sağlık mü
dürleriyle dahi bu işi yürütemez. Yolu var, usulü 
var. Hizmet çatışması olacaktır. 

Bu bakımdan, gerek merkez teşkilatının, gerek 
taşra teşkilatının iki anaunsuru kaybetmemek; Sos
yal Hizmetler Enstitüsünü bozmamak, Sosyal Da
nışma Kurulunu katiyen bozmamak, temsilcisini da
hi değiştirmemek gerekir. İleride göreceğiz bunları; 
çünkü Türk Millî Eğitim sistemine göre, Türk İda
re sistemine göre teşkilatlanma bellidir. Bakanlık se
viyesinde, il seviyesinde, ilçe ıseviyesinde ve köye 
kadar inen teşkilat; fakat bir de mliliî seviyede her 
bakanllığı içine alan bir teşkilata ihtiyaç vardır ve 
mayıs ayında bir defa toplanacak, bu kişi elbette 
müsteşar olacaktır, elbette bakan olacaktır. 

Belki sınırımın dışına çıktım; ama bunu arz et
mek lüzumunu hissediyorum; zaten Sayın Bakanımız 
da eğitimcilerin çok üzerine düştüklerini belirtmişler
di, belki bu endişelerini de bertaraf ederim diye bu 
konuşmayı yaptım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu Kanunun daha 1 inci maddesinin görüşülme

si sırasında katma bütçe olarak düzenlenmiş olması
nı tenkit etmiş, bunun kabilse muhtar bütçe veya 
özerk bütçe olmasını dilemiştim. Bunu kabul ettire
medik. Şimdi ortaya yeni bir şey çıkıyor; teşkilatını 
kaldıralım... 

Değerli üyeler; 
Katma bütçe, Muhasebe! Umumiye Kanunu ba

kımından şöyledir : Sarfiyatı hususî varidat ile te
min ve muvazenei umumiye haricinde tedvir edilen 

bütçelerdir. Kanundaki deyimiyle «Mülhak bütçe» 
Nedir anlamı?.. Bunlar, kendilerine özgü birtakım 
hizmetleri yapmakla göı evlendirilmiş kuruluşlardır. 
Bunlar, bütçe bakımından bağlı oldukları bakanlıkla
rın dışında ayrı görevlerle vazifelendirilmiş olan ku
ruluşlardır. Buyurun üniversiteleri, buyurun Kara
yollarını, buyurun Devlet Su İşleri İdaresini, buyurun 
Petrol Dairesini, Limanlar ve Hava Meydanları Ge
nel Müdürlüğünü... Bunlar, eğer zaten ilgili bakan
lığın içinde görülecek bir hizmeti görecekler idiyse, 
o bakanlığın bir genel müdürlüğü olurdu. Sayın Ba
kan itiraz ettiler; neden bunu bir genel müdürlük 
yapmadılar?.. Niye mülhak bütçe yapıyorlar?.. Ma
demki «Bütün hizmetleri ben göreyim» diyorlar, o 
halde doğrudan doğruya bunu Bakanlığa bağlı bir 
genel müdürlük halinde getirirlerdi; bütün teşkilat 
itibariyle teftişini de alırdı, personelini de alırdı, bü
tün hizmetleri bakımından zaten kendisine mevdu 
diğer hizmetler ile bunları bağdaştırırdı. Mülhak büt
çe* koyunca, ister istemez kendi Bakanlığının dışında 
başka birtakım hizmetler için görevlendirilmiş ayrı 
bir kuruluş; mülhak bütçe. Kendisine ayrı tahsisat 
verecek, kendi bütçesini kendi hazırlayacak ve yal
nız bağlı olduğu bakanlığın, bakanın imzasıyla Mec
lise gidecek. Genel Müdürü de, bütün diğer daire
leri de tamamen müstakil olacak bakanlıktan; emir 
almayacak ki ayrı bir bütün. O kadar ki, bu mülhak 
bütçelerin genel müdürleri ikinci ita amiridir. Yani, 
bütçelerini kendileri uygularlar. 

Efendim, eğitim sahasında, Sayın Kantarcıoğlu' 
nun büyüttüğü işler bakımından, eğitim bakımından 
yok böyle bir şey; biz teşkilattan bahsediyoruz ve 
bütçe tekniğinden, bütçe hukukundan bahsediyoruz. 
Bu itibarla, kendisinin görmekle vazifeli olduğu işler 
için birtakım birimlerin kendi kanununda gösteril
mesi şarttır. Bütün kanunlarda; mülhak bütçelere 
taalluk eden kanunlarda böyledir ve mülhak bütçe
ler kanunla kurulur ve kurulmuştur. Bugün halen 
10, 12 tane bizde mülhak bütçe vardır ve hepsinin 
özel kanunuyla bunlar derpiş edilmiş, anlatılmış; bü
tün vazifeler de kendi daireleri içinde görülmüştür, 
görülmektedir. Tutup da bir mülhak bütçenin için
deki bir dairenin işini bağlı olduğu bakanlık görmez, 
göremez. Böyle bir şey olacak idiyse, zaten bakan
lığın bir genel müdürlüğü yahut bir müdürlüğü olur
du. Binaenaleyh, Muhasebei Umumiye Kanunumu
zun derpiş ettiği usul budur ve bu anlamda Sayın 
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Komisyonun ayrıca birtakım daireleri bunun içeri
sine koyması yerindedir; durum normaldir ve genel 
hukuk prensiplerimize, bütçe hukukumuza da uy
gundur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon görüşünü bildirmişti; tekrar mı 

bildirecek?.. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Türkiye sathında görev yapan katma bütçeli 
bir kurumdan, bakanlık bünyesi içerisinde bir göre
ve dahil olması beklenemez. Sayın Hocamız açıkla
dılar; katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıâliniz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Hükümeti
miz yeniden teşkilatlanma çalışmaları yapmaktadır. 
Bu madde, Hükümetin öngördüğü biçimde endişeleri 
giderecek açıklık ve esneklik taşımaktadır. Bütün bu 
birimlerin gerektiği biçimde teşkilat bünyesinde yer 
almasını engelleyecek hiçbir sakınca yoktur. Endişe
miz, birtakım tedavilerin ve uyumsuzlukların bu teş
kilatlanma çalışmaları sırasında ortaya çıkmasından 
kaynaklanmaktadır. O bakımdan, Hükümet tasarısı 
istikametinde görüş beyan etmiştim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon önergeye katıl

mıyor. Sayın Bakan Hükümet görüşünde ısrar edi
yor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilge'nin önergesine Komisyon katıldığını 
ifade ettiler. O da şu idi : Bu maddenin birinci fık
rasındaki «... bu Kanunda yazılı görevlerini yerine 
getirmek için gerekli..» kelimelerinin çıkarılması ve 
«.... üç genel müdür yardımcısıyla aşağıda ad ve gö
revleri yazılı ana'birimlerden oluşur.» şekline sokul-
masıydı. 

Sayın Bakan, katılıyor musunuz?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi kesin oylarınıza sunuyo

rum : Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

| Sayın Kantarcıoğlu soru sormak isterdi madde 
üzerinde. Burada soru sorabilirsiniz; önergeler üze-

I rinde soru sordurmuyoruz. 
I Sayın Kantarcıoğlu'ndan başka Sayın Kubilay, 
I Sayın Bilge madde üzerinde Sayın Uyguner ise re-
I daksiyonla ilgili soru sormak isterler. 
I Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Ko
misyon bir metin getirmiş, bir de Hükümetin metni 
var. Hükümet kendi metnini ileri sürmektedir; Ko-

I misyon kendi metni üzerinde ısrar etmektedir. Bu 
konuda Hükümetle Komisyon bir uyuşma yapabile 
çekler midir?.. Yani, Komisyonun getirdiği metin 
üzerinde mi duracağız, yoksa Hükümetin getirdiği 

I metnin üzerinde mi duracağız?... Bunu öğrenmek is-
I tiyorum. 

I BAŞKAN — Onun cevabını evvela ben arz edece-
I ğim, ondan sonra da soracağız. 

Buyurun Sayın Kubilay. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, değerli ar-
I kadaşlarım; 
I Bu maddenin Teftiş Kuruluyla ilgili fıkrasında, 

«Müfettişler genel müdürlüğe bağlı olarak teftiş ku-
I rulu görevlerini zikrederken, sosyal hizmet kuruluş-
I larmın işleyiş, yönetim, bütçe ve personeline ait her 
I türlü konuda teftişini yapmakla görevlidir.» deniyor. 
I Müfettişler sadece teftiş yapmazlar. Müfettişlerin, 

ister bakanlığa bağlı olsun, isterse genel müdürlüğe 
bağlı olsun, üç anagörevleri vardır. Bunlardan 'biri 

[ 'sadece teftiştir, İnceleme ve 'soruşturma da, (ister ba-
I kanlık müfettişlerinin olsun, ister genel müdürlük 

müfettişlerinin olsun, ikinci ve üçüncü aslî görevle
ridir. Burada, acaba bu diğer iki görevin; yani tef
tişten sonra gelen inceleme ve tahkik görevlerinin 
bu müfettişler kuruluna, teftiş kuruluna verilmesini 
Sayın Komisyonumuz veya Hükümet arzu etmiyor
lar mı?. Eksikse öneriyorum; sadece teftiş değil, «in-

I celeme ve soruşturma yapmakla görevlidirler.» şek-
I linde iki kelimecik acaba ilave ederler mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Değerli üyeler, Sayın Kan'tarcıoğlu'na 'ben iki ke-
I limeyle cevap vereyim. Genel Kurulumuz, Yüce Mec-
I lisimiz bu maddeye, önergeleri bir kısmını reddede-
I rek bir kısmını da ka'bul ederek bir şekil vermiştir. 

Artık Genel Kurul karar verdikten sonra Komisyon
la Hükümetin şu veya bu görüşte olmaları, uyum 
içinde veya olmamaları, gayet tabiî ikinci planda kal-

j maktadır. Cevap bu kadar efendim. 
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Sayın Komisyondan Sayın Kubilay'ın sorusuna bir 
cevap rica edeyim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşımız konuyu biliyor. Ben de mü
fettişlik yaptım; gerçekten açıklık getirilmesi için 
teftişten ayrı, inceleme ve soruşlburmalarm da ya
pılması konusunun maddeye dercedilmesi gerekirdi; 
ancak maddedeki «... her türlü konuda teftişini...» 
ibaresinden «tahkikatları» da anlıyoruz. Bunu bu şe
kilde zabıtlara dercediyorum. «Her türlü teftiş» in 
içine «tahkikatlar», tahkikatların bölümleri olan «in
celeme ve soruşturma» 1ar da dahildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Redaksiyonla ilgili olarak buyurun Sayın Uygun- i 

er. , 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, (d) bö

lümünde alttan üçüncü satırda «... ilişkilerini yürüt
mekten... sonra bir «ve» kelimesi var; fazladır. Bu
nun çıkarılması gerekir. Birincisi bu. 

İkincisi; (f) bendinde dördüncü satırda «... için 
gerekli...» derken «i» harfi çıkmamış baskıda. «... ge
rekli programları gerçekleştirmek...» olacak. 

Bir de aynı bentte alttan ikinci satırda «... yayın 
ve tanıma» denmiş, «tanıtma» olacak o. 

Arz ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişikliklere katılmış
tır ve zaten (f) fıkrasının dördüncü satırındaki baskı 
'hatası ise daha evvel düzeltilmiştir efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bilge, buyurun efendim, 
NECİP BİLGE — Efendim, benim de arz etmek 

istediğim noktalardan bir kısmını Sayın Uyguner 
belirttiler, bunlara dokunmayacağım. Yalnız (d) ben- I 
diride beşinci satırda «... kamu ve gönüllü kuruluşla- I 
rın...» deyimi geçmektedir, «gönüllü kuruluşların» I 
olur; ama «kamu kuruluşların» olmaz. Ya «Kamu I 
kuruluşlarının ve görevli kuruluşların» demek lazım I 
yaihutta «Kamusal ve gönüllü kuruluşların» demek I 
doğru olur. Daha kısa olması dolayısıyla, bunun yeğ- I 
lenmesinin uygun olacağı kanısındayım. Nitekim, I 
Anayasamızda da bu «sel, sal» ekleri kullanılmıştır. I 
Anayasanın 45 inci maddesinde «... bitkisel, hayvan- I 
sal» kelimeleri kullanılmıştır. Burada da «kamusal I 
ve gönüllü kuruluşlar» kelimeleri uygun olacaktır. | 
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Bundan sonra (e) bendinin üçüncü ve ikinci satı
rında «... istatistıi'kî bilgiler...» denümektedir. Malum 
olduğu üzere «istatistik», Fransızca'dan gelme bir 
kelimedir; ama Türkçede kullanıyoruz. Fransız asıl
lı olan bir kelimeyi Arapça'ya «i» şeklinde beslemek 
doğru olmaz; esasen «istatistik», hem isim, hem de 
sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu itibarla, «uygula
malara ilişkin istatistik bilgilerin değerlendirilmesi...» 
denilmesi yeterli olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon; 'bu değişikliklere katılıyor mu

sunuz?. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet efendim, 
«kamusal» olmak şartıyla ve diğerini de düzeltmek 
suretiyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddede, evvela 
Sayın Bilge'nin kesin kabul oyunuzla çıkarılan, bi
rinci Meradaki «bu Kanunda yazılı görevleri yerine 
getirmek için gerekli» kelimeleri çıkarılmak; 

(d) Fıkrasındaki «kamu» kelimesi «kamusal» ol
mak; 

Yine (d) fıkrasındaki «yürütmek ve toplumun» 
kelimeleri arasındaki «ve» sözcüğü kaldırılmak; 

(e) Fıkrasındaki «istatistik!» Ikefaııesiniin sonun
daki «i» harfi kaldırılmak; 

(f) Fıkrasındaki «gerekli» kelimesinde noksan 
olan «i» harfini ilave etmek; 

Yine (f) fıkrasının sondan ikinci satırındaki «ta
nıma» kelimesi «tanıtma» olarak düzeltilmesi sure
tiyle 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Taşra teşkilatı 
MADDE 7. — Kurumun taşra teşkilatı, İl Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürlükleri 
(ile sosyal hizmet kuruluşlarından oluşur. 

Kurum, tespit edeceği önceliklere göre gerekli gö
rülen yerlerden başlayarak taşra teşkilatının kuru
luşunu tamamlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Burada, bir konuda saygıdeğer Komisyonumuzdan 

ve bu Komisyona görüş bildiren ve mensubu oldu
ğum Bütçe - Plan Komisyonunun ekseriyetinden fark
lı 'düşündüğümü arz etmek ve bu konudaki endişe
lerimi dile getirmek istiyorum. Umarım ki endişe
lerim yersizdir, bu hizmet böyle yürütülebilecektir. '' 
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Değerli arkadaşlar: 
«Taşra sistemi» dendiği zaman, aklımıza iki tür 

bölümlerime gelir; bir tanesi bölge teşkilatıdır, diğeri 
de il teşkilatıdır. Türkiye'de esas itibariyle hizmet 
açısından ye idarî açıdan temel bölümlenme birimi, 
Anayasamıza göre ildir. Ancak, yine Anayasamız, 
birkaç iili içine alabilecek bir biçimde bölge teşkilat
larını da öngörüyor. 

Aslında, Türkiye'de bölge teşkilatlanmasının ras
yoneli atılamadığı için, çok sayıda bölge teşkilatı or
taya çıkmış ve bölge merkezleri de, fevkalade deği
şlik yerlerde, hizmet gerekleriyle belki uyuşmayacak 
ölçüde bir dağınıklık içerisine girmiştir. Bölge teşki
latlarındaki bu dağınıklık, il sistemini mihverinden 
büyük ölçüde saptırmış, il sistemimin etkinliğini za
yıflatmıştır. 

Şimdi, illerin güçlendirilmesi aşamasına girdik. Sa
nıyorum ki, yeni Anayasamızın ışığı altında yeniden 
il İdaresi Kanunu görüşülürken, büyük bir ihtimalle 
illerin güçlendirilmesi, il sisteminde özellikle hizmet 
vahdetinin ve bütünlüğünün sağlanması için, belki 
de «otorite birliği» gibi bazı kavramların ön plana 
çıkacağını tahinin ediyorum. Türkiye'de idarî taksi
matta önemli değişiklikler beklemiyorum; ama il sis
teminin güçlendirilmesi konusunda sanıyorum ki bir 
genel eğilim mutlak surette yasalara yansıyacak gibi 
gözüküyor. Çünkü, eşyanın tabiatı da galiba bizi ora
ya sürüklüyor; ama bu demek değildir ki, bölge teş
kilatı kesinlikle gereksiz hale gelecek ve lağvedilecek
tir. Hayır, böyle bir şey olamaz. Sanıyorum ki, hiz
met gerektirdiği ölçüde Türkiye'de bölge teşkilatı ku
rulacaktır. Bir Karayolları Genel Müdürlüğünün böl
ge teşkilatı kurulmadan yürütülmesi zor, bir Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün bölge teşkilatı olma
dan yürütülmesi (imkânsız. 

Şimdi, il sisteminde benim gördüğüm çatlaklık şu 
noktada çıkmıştır: Tüm kamu hizmetleri, esas iti
bariyle il birimini esas alarak örgütlenmiştir, ll'e hiz
met ve teşkilat götüren kurumliair, orada kendilerini; 
yani kurumu temsil eden kişilerin tekliği ilkesi üze
rinde büyük ölçüde özen göstermiştir, Cumhuriyet 
tarihi böyledir. Binaenaleyh, bir ilde bir kurumu üç 
kişi temsil etmez, dört kişi temsil etmez, bir kişi 
temsil eder. Benim üzerinde titizlikle durduğum nok
ta bu. 

Peki, Türkiye'de ne olmuştur bu?.. Bu ilkeden 
sapılmıştır. Dikkat ederseniz, İl İdaresi Kanununa gö
re, ilin idarî bütünlüğünü sağlayacak olan birimlerin 
başlarına «ti idare şube başkanları» denmektedir; 
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ama yine o teşkilatın, il idare şube başkanı sıfatı
nı taşımayan başka kişileri de bulunmaktadır ilde; 
ama o kurumu temsil yetkisi daha çok il idare şube 
başkanlarına aittir. 

Benim çekindiğim nokta şudur: Şimdi, illerde sağ
lık müdürlükleri var, bu, aşağı yukarı 50 - 60 yıllık, 
oturmuş, gelişmiş, fonksiyonel olan ve fevkalâde ağır
lığı olan bir teşkilattır ve onun başındaki sağlık mü
dürü de, doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığını, teknik bakımdan sağlık, idarî bakımdan 
da valiye karşı temsil eder ve il idaresi kurulunda 
da oturur. 

Şimdi, son yıllarda bu ilkeden yavaş yavaş uzak
laştık; atipik örnek Köy İşleri Bakanlığı. Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı bir yandan Kooperatifler Genel 
Müdürlüğü var, bir yandan Toprak - Su Genel Mü
dürlüğü var, bir yandan Toprak - İskân. Müdürlü
ğü var, bir yandan da YSE Genel Müdürlüğü 
var. Filhakika, bunların bir kısmı bölge düzeyinde 
örgütlenmiş; ama il düzeylinde de teşkilatı var. Öyle 
oluyor ki, Köy İşleri Bakanlığını kimin temsil ettiği 
belli olmuyor ve çoğu kez de, diyelim ki Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünün imkânlarından Kooperatifler 
Genel Müdürlüğü, Kooperatifler Genel Müdürlüğünün 
tuttuğu binalardan Toprak - Su Genel Müdürlüğü 
yararlanmayabiliyor veya araç - gereç değiştokuşu 
veya araçların ortak kullanımı konusu il düzeyinde 
gerçekleştirilemiyor. Tespitlerime göre, benim bu söy
lediğim akademik anlamda belki böyledir; fakat fiilî 
anlamda bugün bilebildiğim kadarıyla özellikle Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanının da üstün gayre
tiyle Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığında bu 
problemleri asgarî hadde indirmişler; ama yine de 
bu, il düzeyinde kurumda temsil birliği ilkesini bü
yük ölçüde gündeme getirmektedir. 

Bu sıkıntı tarımda da hissedilmiştir. Tarımda; tek
nik ziraat müdürü vardır, ziraî mücadele müdürü 
vardır, veteriner müdürü vardır, kim temsil edecektir?.. 
Veteriner müdürü çok eski bir geleneğe malik olduğu 
için, il idare heyetinde müstakil olarak temsil edil
mektedir; o tarihî bir geleneğin sonucudur, Türkiye' 
nin şartlarına da uygundur; ama, acaba diyorum, biz 
ilde bir kurumu temsil eden kişilerin adedini artırırsak 
ve temsilde vahdet, temsilde birlik ilkesinden uzakla-
şırsak, nasıl bir kamu hizmeti etkinliği sağlayabiliriz; 
bundan endişe ediyorum. 

iŞimdi, sağlık müdürünün yanında sosyal hizmet
ler müdürü olacak. Sosyal hizmetler müdürü olabilir; 
fakat sosyal hizmetlerin bağlantısı garip bir durum 
arz edecek; bir tarafta valiye karşı sorumlu, zaten o 
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da gerekli; çünkü sosyal hizmetleri il düzeyinde teş-
kilatlandırmadıkça hakikaten yürütemeyiz; zira sos
yal hizmetler niteliği itibariyle mülkî idare amirinin 
büyük ölçüde omuzlayacağı ve il ve ilçe düzeyinde 
merkezî idareyi temsil edenlerin büyük ölçüde katı
lacağı ve yörenin potansiyelini harekete getirmesini 
gerektiren bir hizmet. Dolayısıyla, gerçekten doğru
dur il düzeyinde örgütlenmesi ve il sosyal hizmet mü
dürü de bence gereklidir; ama bir taraftan il sosyal 
hizmet müdürünün sağlık müdürü ile ilişkisi nasıl ola
cak, bunu nasıl kuracağız; bu belli değil burada, be
nim endişem var burada. Diyeceksiniz ki, «Peki bu 
merkezde nasıl kuruluyor; yani Sağlık Bakanlığı ile 
mülhak bütçeli olan bir kuruluş arasında merkezde na
sıl bîr bağlantı varsa, taşra düzeyinde de bu olabilir.» 
Bunu diyemezsiniz; bu çok zordur çünkü Sayın Ergi-
nay'ın demin açıkladığı gibi, mülhak bütçenin ardında 
bağımsız olarak faaliyetlerini yürütme düşüncesi yat
maktadır. Sanıyorum ki, Kara Avrupasında bu fikre 
doğru yavaş yavaş bir kayış var. örneğin, «tsveç'e 
baktığınız zaman, Stockholm'de kimseyi bulamazsı
nız.» derler. Nerededir bunlar?.. Bakanlıklar küçük 
kurmay birimleri halindedir, asıl dev hizmet üretenler 
taşraya kaymıştır. Bizde de Bayındırlık Bakanlığı, Ba
kanlık olarak hiçbir şeydir; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı küçücük bir teşkilattır; Köyişleri Bakanlığı 
da bir avuçtur; ama onun hizmet koordinasyonunun 
dışında esas hizmet yürüten anabirimleri, mülhak 
bütçelidir büyük ölçüde ve taşraya dönüktür, taşrada 
örgütlenmiştir onlar. 

Şimdi, bu da aslında böyle taşraya hizmet götüren 
bir kuruluş olması dolayısıyla, büyük ölçüde taşrada 
müstakil olarak faaliyet görecektir. Peki, o zaman 
şu problem çıkacaktır; o demin sözünü ettiğim büyük 
/teşkilatlar, Devlet Su İşleri, Devlet Kara Yolları gibi 
mülhak bütçeli kuruluşlar, il düzeyinde ili esas alarak 
hiçbir zaman örgütlenmemişlerdir, bölgeyi esas al
mışlardır; onun için problem çıkmıyor. Gerçi o da il 
sistemi ile bir friksiyon doğuruyor; ama il sistemi 
içinde temsil meselesi söz konusu olmuyor. Burada, 
doğrudan doğruya, ilk taşra birimi bölge değil de il 
olunca, bir problem çıkabilir, buna bir çare bulalım. 
Yani, sağlık müdürü ile il sosyal müdürlüğünün iliş
kisi nasıl olacaktır?.. Bir taraftan sosyal hizmetler 
müdürü sağlık müdürü ile nasıl bir ilişki içinde ola
cak; sosyal hizmetler müdürü doğrudan doğruya va
liye karşı sorumlu gözüküyor; öbür taraftan, teknik 
yönden de asıl ana hizmet birimi olan, ana hizmet 
kuruluşu olan sosyal hizmetler kurumuna karşı so
rumlu olacak, dolayısıyla Sağlık Bakanlığına. 
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Şimdi, acaba burada hizmetteki koordinasyon sağ
lanırken Sağlık Bakanlığını temsil eden sağlık müdü
rü ile sosyal hizmetleri büyük ölçüde sırtlayacak olan 
sosyal hizmetler müdürü arasında nasıl bir ilişki ku
racağız?.. Burada, Sayın Bakanımızın vereceği izahat
lar sanıyorum ki tereddütlerimizi giderecektir. Aksi 
halde, yeniden düzenleme ilkeleri arasında benim se
zinlediğim (Tahakkuk etmeyebilir; onun için «sezin
lediğim» diyorum) bir ilke de, ilde temsil birliği ilke
sidir. Ola ki bu ilke, yeniden düzenleme ilkeleri il
keleri arasında yasalaşırsa yarın; ilde temsil ilkesi bir 
problem yaratabilir. Tabiî, orada ilde temsil birliği 
ilkesi gelince söylenecek şey; «Bu hizmeti il düzeyin
de iSağlık Bakanlığını kim temsil edecekse, bütün hiz
met koordinasyon merkezi, odak noktası o olacak
tır» der ve keser atar. Buna bir mani yok; ama bu
rada bu iş sanki bana rölantide bırakılmış gibi geldi. 
Eğer değerli Sağlık Bakanımız, hizmetin yürütülmesi 
bakımından, bu tür mülhak bütçeli bir kuruluşun il 
düzeyindeki faaliyetlerinin, Sağlık Bakanlığının tem
silcisi olan sağlık müdürü ile olan ilişkisini, organik 
bir ilişki değil de sadece bir koordinasyon ilişkisi ola
rak vazeder ve mevcut mekanizmalar aracılığıyla onun 
üstesinden gelineceğini söylerse, sanıyorum problem 
kalkar; aksi halde burada önemli bir problem yatmak
tadır. Bunu, sadece dikkatlerinize sunmak için söz 
alarak huzurunuza getirdim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Bu madde üzerinde üç önerge var. Bunlar, Sayın 

Parlak, Sayın Kantarcıoğlu ve Sayın Akaydın'a ait. 
Zaman kaybetmemek için okutmuyorum; çünkü bu 
üç önerge de Millî Eğitim Komisyonununfeklif ettiği 
maddenin kabulü şeklindedir, bu isteği ihtiva ediyor. 

O itibarla, önergeleri üzerinde söz isteyen sayın 
üyelere söz vereceğim. 

Sayın Parlak, buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Madde üzerinde görüşlerini açıklayan değerli ar

kadaşımız Sayın Tutum'un açıklamaları bir noktada 
bizim önergemizin de bir gerekçesi olduğu bir ger
çektir. 

Bana göre, Tasarının gerek Hükümetçe hazırla
nan 7 nci maddesi ve gerekse Komisyonun kabul et
tiği bu 7 nci madde «Taşra teşkilatı» kenar başlıklı 
düzenlemesi, görüşmeye başladığımız bu Kanun Ta
sarısının temel felsefesine, genel gerekçesine bile ters 
düşmektedir. Tasarının genel gerekçesinin yedinci 
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sayfasında «Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu Tasarısı Amaç ve Esasları» bölü
münün birinci paragrafını ve ikinci paragrafını oku
yarak yüksek takdirlerinize durumu sunmak istiyo
rum. 

«Anayasamızda ifadesini bulan ve ülkemizin kal
kınmasında önemli bir yeri olan sosyal hizmetlerin 
çağdaş bir anlayış ve bilimsel uygulamalara paralel 
olarak yerine getirilmesi ve yurdumuzun ihtiyaçları
na cevap vermesi ancak toplum kaynaklarından aza
mi derecede yararlanma özelliğine sahip Devlet ile 
toplum imkânlarını bütünleştirebilecek nitelikte ye 
Devlet yönetim sistemi içinde idarî ve malî otonomi
ye sahip, dinamik bir ihtisas kurumu vasıtası ile ger
çekleşebilecektir. Türkiye'de halen sosyal hizmetlere 
ilişkin faaliyetler resmî ve özel kuruluşlar tarafından 
dağınık bir düzeyde yürütülmektedir. Geniş bir kit
leye belirli bir hizmet düzeyini sürekli olarak ve be
lirli bir standartta götürmeye olanak tanımayan, kay
nak israfına büyük ölçüde açık bulunan ve bu ne
denle etkili olamayan bu hizmetlerin tek elden yö
netimi mümkün olanlarının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir teşkilat bünyesin
de toplanması zorunlu görülmektedir. Halen, söz ko
nusu hizmetlerin yürütülmesi ile görevlendirilmiş bu
lunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı ve idarî 
statüsü nedeniyle, görev alanında yeterli yetki ve in-
siyatife sahip değildir. 

İkinci paragraf ise, şöyledir : 

«Sosyal hizmetler alanında var olan dağınıklığı 
giderecek, hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak ve top
lumun potansiyel ve katkısını Devletin imkânlarıyla 
kaynaştırabilecek özelliklere sahip katma bütçeli 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ku
rulduğu takdirde, bu alandaki darboğazlar büyük 
ölçüde giderilecek ve yeterli bir hizmet vermek 
mümkün olabilecektir.» denilmektedir. 

Bu anlayışa göre, bu Kanun Tasarısı hazırlandığı 
ortada iken, merkez dışında illerde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlükleri dışında ti Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Müdürlüklerini yeniden oluştur
mak, bunların dışında ayrıca sosyal hizmet kuruluş
larını (Tabiî öngörülmesi şarttır.) öngörmek bence 
bu Tasarı ile sağlanmak istenilen birliği temelden in
kâr etmek demek oluyor. 

Sayın Tutum arkadaşımız, derinliğine konuyu 
yüksek takdirlerinize sunmuştur. Bugün gerçekten 
taşrada çalıkan her arkadaşımız bilmektedir ki, es-
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kiden ti İdaresi Kanunu ile kurulması öngörülen 
anahakanlıkların temsilini teşkil eden il şube baş
kanlıkları dışında, zaman içerisinde kanunu çıkma
dan birçok kuruluş, bakanlık ünitesi oluşturulmuştur. 

Gerek bu verdiği örneklerde olduğu gibi, özel bir
takım emirlerle dört ayrı ildeki kuruluşta organizeyi 
sağlamak başkadır, yasal yönden organize olmak 
başkadır. Ne YSE müdürünün Toprak - Su üzerin
de, ne Topraksu başmühendisinin ikooperaltif mü
dürü üzerinde, ne de Toprak - İskân üzerinde birbi
rine bağlantılı bir yetkileri de yoktur. Bunun örneği 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner İşleri 11 Mü
dürü var, Teknik Ziraat 11 Müdürü var, Ziraî Dona
tım Şube Şefleri veya müdürlükleri var, Ziraî Müca
dele Müdürlükleri var, Orman İşletme Müdürlükleri 
var. 

Bunun sakıncasını 12 Eylülden sonra bugüne ka
dar yönetimde bulunan Hüükümetimiz gördüğü için, 
bu Bakanlıkta, (Ki, bundan iki seen önce uygulama
ya geçilmiştir) bu beş ayrı kuruluşu, kanunî düzen
lemesi yapılıncaya kadar bir başkana bağlamıştır; 
Tarım ve Orman Bakanlığı. Her ilde (Bu il valisi
nin önerisi ile olmuştur, Bakanlığın kendi takdiri ile 
olmuştur) ya bu kuruluşların hepsi Veteriner Müdür
lüğüne bağlanmıştır ya Teknik Ziraat Müdürlüğüne 
bağlamıştır. Çünkü, ayrıca bir ayrım yapılmamıştır, 
oradaki müdürlerin kişisel başarıları, tecrübeleri, ye
tenekleri ve bu organizeyi, bu yetkiyi kullanabilme 
güçleri dikkate alınarak bir kanunî düzenleme yapı
lıncaya kadar yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

Beş ayrı kuruluş Bakanlığı temsil edecek; müm
kün değildir. 'Sağlık Müdürlüğü ile (Sayın Bakanı- -
mm bilgisine sunmak istiyorum gördüğüm kadarı ile, 
özür dilerim) mevcut sıtma savaş bölge başkanlıkla
rı arasında da'hi bu yetki ve diyalog tam kurulama
dığı için verim oldukça azdır. 11 müdürü, sıtma sa
vaş başkanına çoğu kez «Yetkin kısıtlıdır.» diyerek 
bazı noktalarda bil'gisi dışında aracı görevlendirir, 
bilgisi dışında il dışına çıkar, bilgisi dışında tayin 
yapar, nakil yapar. 

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü 
vardır. Bunun dışında sanki bundan çok büyük ba
şarı elde etmişiz gibi, verim almışız gibi, şimdi de 
yeni bir Çocuk Esirgeme ve Sosyal Hizmetler Mü
dürü oluşturuyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonu bu gerçekleri gördüğü 
için, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerine bağla
nacak müdür yardımcısı statüsünde,, ti Sosyal Hiz-
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metler ve Çocuk Esirgeme Başkanlıkları ile sosyal 
hizmet kuruluşlarının oluşturulmasını öngörmüştür. 

Zannediyorum ki, Şubat 1982'de yine Bakanlar 
Kurulunun çıkardığı Kararnamenin ana gerekçesi 
de, Türkiye'de bu kadar dağınıklığın giderilmesini 
amaçlamaktadır. Bunun daha ötesinde, geçen Hazi
ran ayının 17 sinde Bakanlar Kuruluna Yüce Mec
lisin ve Yüce Millî Güvenlik Konseyinin verdiği Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarını Yeniden Düzenleme Ko
nusundaki Yetki Kanununun ana gerekçesi de bu 
kadar dağınık yetki dağılımını toparlayıcı amacın 
en başta geldiğini hatırlamamızı gerektirmektedir. 

Bütün bu gerçekler ortada iken ve geçmişte bu 
konuda Kanunun ana felsefesini teşkil eden birliği 
yok eden bu maddenin düzenlenmesini anlamak 
mümkün değildir. Çünkü, Kanun zaten 1949 da (ki, 
genel gerekçede de yine bahsediliyor) hazırlanan 
5387 sayılı Kanuna göre, yetiştirme yurtları konu
sunda iki 'bakanlığa yetki verilmiş. Belirli; yedi ya
şına kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, yedi 
yaşından sonra da Millî Eğitim Bakanlığı ve bilahâ-
ra 1957 yılında çıkarılan 6972 sayılı Kanunla da 
sanki bu iki Bakanlık yetmiyormuş gibi, il teşkilatla
rında özel idareler, belediyeler, koruma birlikleri dev
reye sokulmuş ve yetiştirme yurtlarının içine düşü
rüldüğü rezaleti, acıklı sahneyi geçenlerde de tümü 
üzerinde yaptığımız konuşmalarda olsun, maddeler 
üzerinde yaptığımız konuşmalarda olsun değerli bir
çok arkadaşımız gözler önüne sermişti. 

Şimdi, böyle bir anlayıştan yola çıkıyoruz, birlik 
sağlayacağız, bütünlük sağlayacağız^ diyoruz. İlde 
Sağlık Bakanına karşı vali her bakana karşıdır; ama 
esas oradaki 'bütün bu uygulamaların bir sorumlusu 
olur. Bugün Millî Eğitim Bakanlığı, ilde çok sayıda, 
taşrada en uçtaki köye kadar teşkilatı olan bir Ba
kanlıktır; ama hiçbir zaman bir halk eğitim başkanı, 
millî eğitim müdürünün dışında değildir. Bir kez mes
lek lisesi müdürü ayrı olamaz, bir sanat enstitüsü 
müdürü ayrı olamaz, bir ticaret lisesi müdürü ayrı 
olamaz, orada bir çıraklık eğitimi varsa, ayrı ola
maz. Hepsinin başında (ki, İl İdaresi Kanununda yeri 
vardır) şube başkanıdır millî eğitim müdürü bayın
dırlık müdürü şube başkanıdır, sağlık ve sosyal yar
dım müdürü şube başkanıdır; il idare kurulu üyesi
dir. Bunun dışında, ilde sosyal hizmetler ve çocuk 
esirgeme müdürü oluşturulacak, bu da sağlık ve sos
yal yardım müdürlerinin başına, sıtma savaş bölge 
başkanlarının bir benzeri gibi çıkacaktır. 

Onun için ben, sadece bu maddenin bir tek ana 
amacı olabilir 'bu şekilde diye düşünüyorum. Sanki 
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Sosyal Hizmetler Akademisi mezunlarına yetkili bir 
mevki aranıyormuş gibi, bir hava yaratıyor. Bu ka
dar gerekçe ortada iken, bunu, bu şekilde dağıtma
nın bize bir yarar sağlamayacağı kanısında olduğu
mu, arz etmek istiyorum ve önergemizin kabulünü is
tifham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayım Kantarcıoğlu, ilave edilecek btir konu var

sa buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — İzin verirseniz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun tabiî. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

mulhterem arkadaşlarım; 
Bugün sizleri bir hayli meşgul etmekteyim, za

manınızı alıyorum. Çok önemli bir Kanun Tasarı
sıdır bu. Bunu görüşürken çok dikkatli olmamız ge
rekiyor. Öyle zannediyorum ki, biraz önce arkadaşı
mın belirttiği gibi, dört yıllık bir akademi mezunu 
altı yıllık bir sağlık müdürüne kafa tutacaktır; bun
dan endişeliyim ben. Hiyerarşik düzen Türkiye'de bu 
sistemle günden güne bozulmaktadır, bu da bir ta
nesidir. 

ilde millî eğitimi teşkilatı, ilkle sağlık müdürlüğü, 
ilde her türlü teşkilata bakarsanız belli bir hiyerar
şinin içerisindedir; fakat yalnız katma bütçelilerin 
de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olanları bir hiye
rarşi içindedir; ama nedense «Katma bütçeli adı 
altında sıyrılmak isteniyor, kendine buyruk bir düzen 
getirilmek isteniyor. 

Eğitim araçları DMYM'ye , (Ders Malzemeleri 
Yapım Merkezine) bağlı döner sermayeli, katma büt
çeli bir teşkilat olup millî Eğitim müdürünün emrin
dedir. Bütün inşaatı yürütmekte bulunan, teknik iş
lere bakan bir mühendisin maarif müdür muavini, 
öğretmen mühendis olması şarttır hem de. O bölü
me bakar; ama millî öğitim müdürüne bağlıdır. 

Halk eğitim başkanının (Nazari ders öğretmeni 
olsun, branşı da bellidir onların) ayrıca halk eğitim 
tahsili vardır; yurt içinde veya yurt dışında il başka
nıdır. Eğitim araçları başkanı vesaire bunların hepsi 
millî eğitim müdür muavini statüsündedir; ama adla
rı birisi başkandır, diğeri teknik eğitim araçları baş
kanıdır vesairedir; ama yetkisine kimse dokunamaz, 
resen yapar. Mucibi kendisi alır, atamayı kendisi ya
par, Ankara Millî Eğitim IMüdür Muavinleri yapar 
tayinleri, vali bey onaylar; vali bey sadece onayda bu
lunur. Vali arkadaşlarımız var burada bilirler. 

,Bu teşkilat, İl İdaresi Kanununu çıkmaza sokar, 
Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanlığının başına prob-
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lemler açar. Hükümet tabibi meselesi ve nasıl ki son 
zamanlardaki doktorların ek göstergesi meselesi dahi, 
idarî mekanizmada bazı boşluklar ortaya çıkardı. 
Tabiî, kişi niye sorumluluk alsın? Gider bir hastane
de rahat, rahat çalışır veya rahatına bakar. Sorumlu
luk almak kolay olmaz. Hele böyle katma bir bütçe
de, ki sorumluluk da kolay kolay alınmaz; ama bu
na rağmen, eğer o arkadaşlarımızı... 

Endişem benim şudur1: Demek ki, sağlık müdür 
muavinliği statüsüne Sosyal Hizmetler Akademisi 
mezunlarını atayamıyor Sağlık Bakanlığı. Atamış ol
saydı bu problemi karşımıza çıkarmazdı. Neden 
atayamıyor? O arkadaşlarımızı, bu kadar hizmetli ol
malarına rağmen, biz, okullarımızda rehberlik bölüm
lerine, sosyal hizmetler bölümüne atayamıyoruz; eği
tim sertifikası istiyoruz. 

§u halde, yani biz mevcut bir müessese açmışız, 
mezun alıyoruz, onlara iş alanı vermek zorundayız; 
ama programımızı, düzenlememizi ona göre yapalım, 
derim ben., 

Şimdi bu büyük bir endişe yarattığı için bizde, 
Sağlık Müdürüne bağlı olmalı. Sağlık Müdürüne J 
bağlı olduğu takdirde bir başkanlık halinde müdür 
muavini statüsünde çalışabilir. 

Valilerimizin şu anda günden güne yetkilerini ar
tırmak için tasarılar hazırlanıp yapılırken, bu orada 
yine, doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı, hiç kimseyi 
dinlemeyecek ve iş yapacaktır. Halbuki sağlık müdü
rü onun sübabıdır, kontrol mekanizmasıdır. Yol, Su 
Elektrik.. Az mı kahrı çekilmiş, valileri sıkıştırmış
tır?.. Bölge teşkilatları az mı sıkıntıya sokmuştur ida
recilerimizi?.. Bunun için hiyerarşik düzeni bozmamak 
lâzım. Affedersiniz, bunun için söylemek istemiyo
rum ben, illerimizi huzura kavuşturmak istiyoruz, an
cak böyle yeni yeni pürüzler çıkarmak suretiyle de
ğil. 

Bu bakımdan, bir de önerge takdim ettik. Biz, bu
nu çok tartıştık yetkili arkadaşlarımızla ve böyle ol
masından da büyük fayda umarız. Nasıl olacak şim
di? Her ilimizde Çocuk Esirgeme Kurumumuz var 
ve çoğunda binalarımız da var, yani teşkilat da hazır. 
67 arkadaşımız buralara gönderileceklerdir, müdür 
olacaklardır, tyi olsun, teşkilat kurulsun isteriz; ama 
bence oralara sadece bu arkadaşlar değil, doktor da 
gidebilmeli, başkası da gidebilmeli; bir idareci gi
debilmeli, bir Mülkiye'li gidebilmeli, yani blir yöneti
ci gidebilmeli oraya, bir eğitimci gidebilmeli. Bu Ta
sarıyı hazırlarken katiyen böyle bir şeyin tesiri altın
da kalmadık, «İllâ ve illâ bu müesseseler eğitim mü-
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essesel erine bağlı kalsın» demedik, Anayasa ne ise, ka
nun ne ise, aynen verdik; fakat hiyerarşik düzeni ko
ruduk. 

Bunu arz ediyorum, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim [Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Akaydın, zatıâlinizde sıra, buyurun efen

dim. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Cahit Tutum arkadaşımız, bu işin bilimsel tarafı

nı ve bu noktadaki şüphelerini, 'Parlak arkadaşımız, 
idarecilik tecrübeleriyle Kantarcıoiğlu arkadaşımız da, 
geçmişe bakarak gayet güzel bu önergeler üzerinde 
konuşmalarını yaptılar. Ben, işin pratiğinden geldi
ğim için bu yönünü anlatıp keseceğim. 

Efendim, bir yerde başın çok olması o yerde anar
şinin doğması demektir. Allah korusun, bir daha anar
şik ortama dönmeyelim, İşin enteresan tarafı, bir dai
rede, oturmuş bir bünyede tutunamayan anarşi, ille
gal örgütler daha yeni teşekkül etmiş örgütlerin ba
şına musallat oluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu
nun en belirgin örneği, Sıtma Teşkilatı'dır ve Sıtma 
Teşkilatı, sinekle savaşmam ıştır, militanlık yapmıştır. 
Gözlerimle gördüm, ıstırabını çektim; valiler de, 
Kaymakamlar da bunun ıstırabını çekti. 

Kanun yaparken bunları düşünmek zorundayız 
ve düşünelim arkadaşlarım., Tasavvur buyurun, bir 
'Bakanlığın vilayete reorganizasyonda bir tek başı ol
sun denirken, eksik olmasın Sayın Bakanımız da bu 
hususta sağlık müdürlerini onure etmiştir ve otorite
leri dünden iyi idi, bir başı olsun denirken, şimdi 
zaten Bakanlığın bünyesinde dukalıklar varken, bu 
defa dukalığın üstünde derebeyliği doğuruyoruz arka
daşlar. 

Lütfen, bunu nazarı itibara alalım, anarşinin to
humunu ekmeyelim; çok istirham edeceğim, lütfen 
bu noktayı göz önüne alalım. 

Sizden arzım budur, konuşmalarım bundan iba
ret; lütfen, bu önergelere oy vermenizi iştiram ede
ceğim. 

Teşekkür ederim 'efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Önergelerin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Dinçer, lehte, buyurun efendim. 
RECAÎ DÎNÇER — Çok Muhterem Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Meseleyi, aslında somut bir örnekle çıkmak için 

söz isteyecektim; ama önergenin lehinde konuşmuş 
olacağım. 
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Türkiye'de, hepimizin malumu olduğu gibi, tüm 
Bakanlıklarda bir reorganizasyona gidilmiştir. Tabiî, 
Bakanlıklar içerisinde de bu reorganizasyon belirli 
ölçülerde yapılmış, ancak yüzde yüz olan bir şeyi bel
ki % 20 olarak eskisinin kötü neticelerini egale etmiş 
sayılır. 

iBen, bir örnek vermek istiyorum Tarım Bakanlı
ğından: 12 Eylül sonrası Genel Müdürlüğe geldikten 
sonra aradan üç ay geçti, bir Bağ-Bahçe Genel Mü
dürlüğü kurulmak istendi. Düşünün, bir ilde ve ilçe
de köye hizmet götüren tek kuruluş Teknik Ziraat 
Müdürlüğüdür «arım yönünden. Bağ-Bahçe Genel Mü
dürlüğü kurulunca ne oldu yahutda Bağ-Balhçe Geneli 
Müdürlüğü kurulmak için denildi ki, «Sadece, önem
li bir konudur; bağ-bahçeyi bir yoldan kanalize ede
lim.» ©ir Bağ-Bahçe Genel Müdürlüğü kuruldu ve 
bir genel müdür getirildi. Genel Müdür, burada ken
di genel müdür muavinlerini, daire başkanı, kâtipleri
ni vesaireyi ekibini toplarken, taşrada da henüz ku
ramadı, Tabiî, teknik ziraat müdürlüğü var, bir ziraî 
extantibn çalışmasıdır, yeni bir teknolojiyi köye gö
türme prensibi vardır, bir uzmanlık dalıdır. 

Şimdi, zaten teknik ziraat müdürlüğü içerisinde bağ-
balhçe uzmanlıkları var; baş mühendislikler var, mü
hendislikler, başteknisyenlikler var. Ben, öyle öner
miştim; «Hiç olmazsa taşra teşkilatını kurmayın.» Üç, 
dör ay kurulmadı, baştaki genel müdür ar
kadaşım (Affedersiniz bir iplikçibaşı hikâyesi var
dır, şimdi bunu burada anlatmak istemem) herhalde 
taşradaki bir gruba hükmetmek isteyecektir; insa
nın yaradılışıdır biraz da. Kime emir verecektir? Emir 
vereceği insan taşradaki kişidir. Taşrada emir vere
cek kimse kalmadı. Bu defa bazı emirler vermeye 
çalıştı fakat teknik ziraat müdürü arkadaşlarım bana 
telefonla, «Sayın Genel Müdürüm, bizim Genel Mü
dürümüz siz misiniz, başkası mı? «Şunu yapmazsa
nız size şunu yaparım, şunu yapmazsanız şöyle olur.» 
gibi birtakım ithamlarda bırakıyorlar bizi.» Aslında 
yapılacak işi oradaki teşkilat yapmaktadır. Netice
de, üç aylık ömrü oldu Sayın Bakanım. Üç ay sonra, 
ben buraya gelirken, Bakana da rica ettim, dedim ki, 
«Böyle bir takım duplikasyonlar oluyor, mümkünse 
Bağ-Balhçe Genel Müdürlüğünü ortadan kaldıralım, 
Sayın Bağ-IBahçe Genel Müdürüne de ben vekâlet 
vereyim, hiç olmazsa Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü olarak bu teşkilat taşradaki işi de yü
rütsün.» dedik ve bu şekilde yürümektedir,, eskisin
den daha iyi oldu. Yani, hata üç veya dört ay de
vam etti. 
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Şimdi, ben yıllarımı ilde, ilçede geçirmiş bir kişi ola
rak, sağlık müdürleriyle yan yana çalıştım. Zaten bun
lar, sağlılk müdürünün yaptığı işler, bu getirilen hiz
metlerin yarısından çoğunu o yapıyordu yine. Şimdi 
orada da, biraz evvel arkadaşlarımız bunu ifade etti
ler, Sıtma Savaş Tabipliği ile Sağlık Müdürlüğünün 
arasındaki sürtüşmeler. Onun için, bir tek sağlık mü
dürünün bünyesinde bu işleri geliştirmek kâfi gelir ve 
bunun için de hiçbir zaman merkezde ayrı bir genel 
müdürlük kurmamak gerekir; ama eğer bir genel mü
dürlük kurulmak istenir ise, o zaman, ilde de sağlık 
müdürü bünyesine bırakmak da mahzurlu olur. 

Arz ederim., 
Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyonda sıra, buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL 1ŞUER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ — S. FERİDUN GÜRJAY — Sayın .Baş
kan, Yüce Genel Kurul daha önce katma bütçeli bir 
kurum olduğunu kabul etmiştir. Katma bütçeli olma
nın bazı özellikleri vardır. Bunu çok iyi bilen Sayın 
Erginay Hocamızla Sayın Tutum arkadaşımız açıkla
dılar ve katma bütçeli olmaları nedeniyle de bazı ay
rıcalıklar olduğunu ariz amik dile getirdiler. Arkadaş
larımızın verdikleri bütün örnekler, Genel Bütçeye 
dahil kuruluşlar hakkındadır. Saym Dinçer'inki de 
öyledir, Sayın Parlak'ınki de öyledir ve Sayın Tutum 
arkadaşımızın da Köy işleri Bakanlığındaki Genel Mü
dürlükler hakkındaki beyanları yine Genel Bütçeye 
dahil kuruluşlar hakkındadır. 

Bizim kanımıza göre ki, bunu hocalarımızdan öğ
rendik, katma bütçeli bir kuruluşun Genel Bütçeye 
tabiî bir müdürlük emrine girmesi veya onunla birlik-
likte aynı şartlar altında hiyerarşik bir düzende gö
rev yapması mümkün görülmüyor. Bunun münakaşa
sını da daha önce yaptık. Sayın Hocamız da açıkladı
lar, Genel Kurul artık bunu tescil etti, incelik bu
radan doğuyor, hiç uzun konuşmaya gerek görmü
yorum. Eğer katma bütçeli bir kuruluş ki, emsalleri 
yüzlercedir, il sağlık müdürlüğünün emrine girebile-
cekse, benim bir diyeceğim yok; ama girmeyeceği ka
nısındayım. Onun için önergelere katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKIAN — Teşekkür ederim Saym Güray. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA (KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, bu bağlantı 
konusunda yanılmıyorsam Millî Eğitim Komisyonu 
grubu daha çok büyük bir hassasiyeti dile getirdiler. 
Bu münasebetle bir hususu arz etmek istiyorum. Ger-
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çekten Bakanlığımız, sağlık müdürlüğü müessesesine 
büyük bir Önem vermektedir, çünkü biz inanıyoruz 
ki, 67 ilde, yani bu müesseseyi ayağa kaldırdığımız 
zaman sağlık hizmetleri büyük ölçüde mesafe kat 
edecektir, bunun için mevzuatta büyük değişikliğe 
ihtiyaç olmaksızın., inancımız budur. 

Yıllarca bu müessese bir kenara itilmiştir ve gide
rek de tabiî bir noktaya kadar gelmiştir ve bu hizmet
lere büyük ölçüde olumsuz doğrultuda etki yapmış
tır. O bakımdan, biz taşradaki hizmetlerimizi gerçek
ten ortaya konan endişelerin bu yönü vardır ve Ba
kanlığımız faaliyetleri de bu dağınık hizmetleri to
parlama doğrultusundadır, , 

Burada sıtma, özellikle vurgulandı. Gerçekten böy
le bir durum olmuştur ve mütemadiyen bir denetim 
mekanizmasının dışına çıkılmak istenmiştir. Fakat bu
rada sıtma çok iyi bir örnek değildir, çünkü otono
misi bu Kurum ölçüsünde bir otonomi olarak kesin
likle mütalaa edilemez ve Bakanlığımızın kesin em
riyle bu kendi başına buyruk gibi görülen sıtma teş
kilatı, bugün bir idarî hiyerarşi içerisinde olması ge
reken yere oturtulmuştur ve biz bugün sağlık mü
dürleri delaletiyle taşradaki hizmetlerimizin deneti
mini yapmaktayız. 

Sayın Başkan, 
Aslında bu Kurumla getirilmek istenen hizmetler 

bu Bakanlığımızda mevcuttur; fakat küçük çapta mev
cuttur. Şimdi bir Kurum tasarısıyla huzurunuza gel
dik. Bu dev bir hizmettir. Bu defaatla vurgulanmış
tır, bu büyük bir hizmettir. Bu çok büyük bir hiz
metin, oluştuğu yerlerde münhasıran bu işlerle uğra
şacak ünitelerin ister istemez kurulmasına gerek var
dır, katma bütçeli ve otonomisini kabul ettiğimiz bir 
kurumla şu anda iştigal ediyoruz. Onun için sıtmadan 
bu konuyu ayırmak zorundayız. Buna benzer bir teş
kilat bugün Bakanlığımızın bünyesinde mevcuttur; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü;' fakat 
'bir hizmet uyumsuzluğu mevcut değildir, yani Ba
kanlıkta bulunduğum 14 ay içinde herhangi bir uyum
suzluk Bakanlığımıza intikal etmemiştir. Verilen emir
ler doğrultusunda bu Genel Müdürlük üzerine düşen 
görevi yapmaktadır. 

Burada bu (Kurumu temsil edecek olan müdürle
rin, meslekî yönden bir ambargo ile karşı karşıya kal
madıklarını söylemek istiyorum. Eğer metinde gö
zümden kaçmadıysa, münhasıran bir meslek grubu
na tahsis edilmiş olduğunu söylemek sanıyorum doğ
ru olmayacaktır. Bir öğretmen de, yani penforman-
sını göstermiş bir eğitimci de veya bir yönetici de bu 
hizmetin başına il düzeyinde getirilebilir. 

Bağlantı müstakil bir bağlantı değildir, valinin de
netiminden doğrudan doğruya uzak kalmış ve doğru
dan Bakanlığa bağlı bir mekanizma değil, vali ve ge
nel müdüre karşı sorumlu bir müdürlük burada söz 
konusu olmaktadır. Esasen illerdeki tüm hizmetlerin 
sorumlusu olarak valilik müessesesini kabul ettiği
mize göre, bu yöndeki endişelerin büyük ölçüde gi
derileceği kanısında olduğumu arz etmek istiyorum 
efendim. 

Ayrıca, !bu müesseseler sağlık müdürlükleri gibi tüm 
illerde muhakkak suretle kurulacak değillerdir, 67 il
de sağlık müdürlüğü kurulmasına gerek vardır; ama 
bu hizmetin oluşturulacağı yerlerde, bu müdürlükler 
kurulacaktır veya sağlık müdürlerine bir yetki ile bu 
hizmet verilebilir, onların kişiliklerinde bu hizmet ay
rıca temsil edilebilir. Tasarıda bu doğrultuda bir sı
nırlama olduğu kanısında olmadığımı ve endişelere 
bu nedenle katılamadığımı arz etmek istiyorum. 

BAİŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergelere katılmıyorlar, önergelerin dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Değerli üyeler; 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde ka
bul edilmiştir, 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIĞİL 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI — M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 74 üncü Birleşimi
mizin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 8 inci madde
sine gelmiş bulunuyoruz. 8 inci maddeyi okutuyo
rum. 

'Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun teşkili ve 
toplanması 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Başkanlığında 
Adalet, içişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Kültür ve Tu
rizm, İmar ve iskân, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Gençlik ve Spor, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları müs
teşarlarından; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 
ile Diyanet işleri Başkanı, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür ve Yardımcı
ları, Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü, Vakıflar 
Genel Müdürü, Kızılay ve Türk Hava Kurumu Ge
nel Başkan veya temsilcilerinden; Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünün öne
risi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının onayı ile 
seçilecek, sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 
beş kişiden oluşur. 

Kurul, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının çağ
rısı üzerine her yıl Mayıs ayında toplanır ve kararlar 
çoğunlukla alınır. Kurul gerekli hallerde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanınca olağanüstü toplantıya çağ
rılabilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili 2 önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinde 
yer alan Diyanet Işıleri Başkanının, Anayasanın, 
136 ncı maddesinde bu Başkanlığın özel kanu
nunda gösterilen görevleri yerine getireceği belir
tilmiş olması ve görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın bu anlamda özel kanun olmaması nedeniyle me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGINAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinin 

«müsteşarlarından» kelimesinden sonra «veya bu ba
kanlıklardan seçilecek temsilcilerden» ibaresinin ek
lenmesini arz ye teklif ederim. 

Akif ERGINAY 
BAŞKAN — önefge sahibi olarak Sayın Bilge 

veya Sayın Erginay bir açıklama yapacak mısınız? 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, ben açıkla

ma yapacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Diyanet işleri Başkanı burada Danışma Kurulu

nun tabiî üyeleri arasında gösterilmiş bulunmaktadır. 
Halbuki Anayasamızın 136 ncı maddesi buna pek 
imkân verecek Şekilde kaleme alınmış değildir. 136 
ncı maddeyi aynen okuyorum : 

«Genel idare içinde yer alan Diyanet işleri Baş
kanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî gö
rüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe da
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel ka
nununda gösterilen görevleri yerine getirir.» 

Burada, metnin sonuna doğru, «özel kanununda 
gösterilen görevleri yerine getirir.» diyor. Demek ki, 
Diyanet İşleri Başkanlığı için bir özel kanun çıka
rılması lazım gelecektir. Nitekim o kanun da mev
cuttur. O özel kanunda gösterilen görevler dışında 
bir görev alamaması icap eder; çünkü onun görev
leri Anayasanın şu maddesi hükmüne göre sadece 
özel kanununda gösterilmiş olan görev olabilir. Onun 
dışında olmaması gerekir. 

Gerçi burada denebilir ki; efendim yargı organ
larının da kendilerine özgü kanunları vardır, onlara 
diğer kanunlarda bazı özel vazifeler verilmiyor mu? 
Yargıtay Başkanına veya Yargıtay üyelerine yahut 
da Danıştay, Askerî idare Mahkemesi vesaire gibi 
bazı özel kuruluşlar vardır, onların da özel kanun
ları vardır; ama Anayasada onlar için görev tayini 
meselesinde, şu şu şu görevleri yapar denildikten son-
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ra, «Kanunda gösterilen» şeklinde belirtilmiştir. 
«Özel kanununda» denilmemektedir; «Kanunda gös
terilen görevleri de yerine getirir» denildiği için, Yar
gıtay Başkanı veya üyeleri veyahut da Sayıştay veya 
ona benzer, bazı kurumlara ayrı ayrı diğer kanunlar
da tia bazı görevler yüklenebilir. Halbuki burada 
Diyanet işleri Başkanlığı için, «özel kanununda gös
terilen görevleri yerine getirir» diyor. Binaenaleyh, 
o özel kanun dışında diğer kanunlarla Diyanet İşleri 
Başkanlığına herhangi bir şekilde görev verilmemesi 
lazım gelir. 

Bu itibarladır ki, şu 8 inci maddede Diyanet İşle
ri Başkanının buraya konulması, ona özel bir görev 
verme anlamındadır ve özel görev verilmesi de şu 
136 ncı maddeye aykırıdır, çünkü görüşmekte oldu
ğumuz bu Kanun başka bir konuyla ilgili, başka bir 
Kurumun kuruluşu, görev ve yetkileriyle ilgili bu
lunmaktadır. Bu itibarla ona kanunla böyle bir gö
rev verilemez. Denebilir ki, efendim, Diyanet İşle
rinden bir mütalaa vesaire alınamaz mı? Alınabilir. 
Belki buna icabında lüzum da görülebilir; ama şu 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu lüzum 
gördüğü takdirde Diyanet İşleri Başkanlığının da ge
rekirse mütalaasını, düşüncesini alabilir; ondan sora
bilir veya 'icabında beillki toplantılara da fahrî ola
rak gelmesi hususunda bir davette de bulunabilir; 
ama ona bu kanunla böyle bir görev yüklenilmesi 
Anayasanın 36 ncı maddesine aykırı düştüğü görü-
ğündeyim. Bu itibarla önergeyi vermiş bulunuyo
rum. 

Talkdir Yüksek ICurulunuzundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Kanunun ke
sin sarahati karşısında Sayın Hocamızın önergesine 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Katılıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Önergeyi kesin oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci önerge Sayın Erginay'ındır. 
Buyurun Sayın Erginay. 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; ben ev
velki konuşmamda arz etmiştim temsilcinin olması
nın daha kolay olacağını. Mesela; müsteşarın bulun
maması yahut başka bir engeli olması karşısında 
pekâlâ müsteşar yardımcılarının temsilci olarak gön
derilmesi de uygun düşer. Malumuâliniz hizmet bir 
bütündür. Müsteşar veya müsteşar yardımcısının 
temsilci olarak konması, bu istişarî organın daha iyi 
çalışmasını, daha seyyal bir hale gelmesini sağlar. 
Bunun için arz ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, yine bu önergenin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen var mı? 

HALİL GELENDOST — Lehinde efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
MEHMET AYDAR — Efendim; müsaade eder

seniz önergeye bir ilave düşünülmesini ifade etmek 
istiyorum. Yerimden müsaade ederseniz arz edeyim. 

'BAŞKAN — Hayhay, buyurunuz. 

MEHMET AYDAR — Demin kabul edilen öner
ge 'istikametinde Diyanet İşleri Başkanlığı buradan çı
kacak. Sayın Hocamın verdiği önergede «Temsilci» 
deniyor; ancak 'bakanlıklar için önerge bir kapsam 
taşıyor. Hemen o bakanlıkların dışında, «Devlet Plan
lama Teşkilatı Başkanı» deniyor. Onun da bir tem
silci ile temsil edilmesi hususu gerekir sanıyorum. 
Aynı konudur; onu bir hatırlatayım dedim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost, 'buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Erginay Hocamızın önergesine tamamıyla katılı

yorum; çünkü müsteşarlar buluıımıayabilr, yardımcı
ları da gönderildiği ta'kdirde kurula liştiraik edebilmeli. 

Benim esas değinmek istediğim konu ise şudur. 
Toplanma nisabı kaleme alınmamış. Yani bu kadar 
sayılan bu zevatın belki üç tanesi, beş tanesi eksik 
olabilir. Bunlardan kaçı ile toplantı yapılacağı mes-
kü't geçilmiş. Onun için ben... 

BAŞKAN — Sayın Gelendost; bunu, madde üze
rindeki söz isteyen sayın üyeler diye sorduğumda, 
o zaman ifade edecektiniz. Gerçi bu teklifinizi ala
cağım tabiî. Yalnız şimdi sırf önerge üzerinde konu
şuyoruz. 

HALİL GELENDOST — Önerge ile ilgili oldu
ğu için, muvazi olduğu için arz ettim. 

BAŞKAN — Evet, pekâlâ buyurun efendim. 
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HALİL GELENDOST «Mevcudun, ekseriyeti ile 
toplanır» ibaresinin de ilavesini arz ve teklif ediyo
rum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Önergeye ka
tılıyoruz Sayın Başkanım, arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, bunu ne şekilde ve nereye 
yerleştirmek suretiyle yapacağız? 

AKİF ERG1NAY — «Müsteşarlarından» sonra. 
BAŞKAN — «Devlet Planlama Teşkilatı Müste

şarından...» 
AKİF ERGİNAY — «Müsteşarlarından veya bu 

bakanlıkların temsilcilerinden...» şeklinde. 
O kadar. 
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Müste

şarından evvel Öyle mi efendim? 
AKİF ERGİNAY — Evet. 
BAŞKAN — «Gençlik ve Spor, Sosyal Güvenlik 

Bakanlıkları müsteşarlarından veya bu bakanlıkla
rın...» diyoruz. Çünkü yukarıda bakanlıklar sayılı
yor; öyle değil mi efendim? 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Bayer sıra gelecek efendim. 
«Veya bu bakanlıkların temsilcilerinden» şeklinde 

oluyor. 
Sayın Bayer redaksiyonla ilgili miydi? 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, 

önergeyle ilgili bir redaksiyon hususu var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. ' 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Eğer Sayın Ho

cam da iştirak ederlerse «Yetkili temsilci» diyelim. 
Çünkü imza atılması lazım geldiği zaman «Gidip ba
kanıma sorayım» diyorlar. Bu bakımdan «yetkili tem
silci» olursa, bakanlığını ilzam eden imzayı da at
ması lazım gelir efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir hususu arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — «Müsteşarları veya 

bakanlıkların temsilcileri» diyor önerge. Yalnız üst 
düzeyde bir toplantı yapılması düşünülüyor,'madde
nin amacı öyle. Onun için «Müsteşarlar veya müs
teşarlar veya müsteşarların yardımcıları» hatta «müs
teşarlar veya yardımcıları» dersek de olur. İştirak 
edemezse, yardımcısı gider. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon ve Hükümet bun
ları tespit ediyor. 

I HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim; bir ufak redak-

I siyon hususu var. Maddede, «Vakıflar Genel Müdü
rü» deniliyor. Bunun şu şekilde olmasında fayda mü
talaa ediyoruz: «...Sosyal Hizmetler Enstitüsü Mü
dürü; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay ve Türk 
Hava Kurumu Genel Başkan veya temsilcilerinden» 

BAŞKAN — Evet... Noktalı virgül?.. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, «Enstitüsü Mü-
I dürü»nden sonra noktalı virgül, sonra «Vakıflar Ge

neli Müdürlüğü, Kızılay ve Türk Hava Kurumu Genel 
Başkan veya temsilcilerinden...» 

BAŞKAN — Evet; teşekkür ederim Sayın Eroğ
lu. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Doğrudur 

I Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, Şimdi Sayın Erginay'ın öner

gesine Sayın Komisyon; katıldınız?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet, katıldık 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâliniz de katıldı
nız?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Evet -Sayın- Başkanım. 

BAŞKAN — Yalnız, buna Sayın Uyguner ve Sa
yın Bayer birer ilave yaptılar; onu tespit etmek müm-

I kün oldu mu Sayın Güray? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet efen-
I dim. 
I Sayın Bayer, «Yetkili» kelimesinin ilavesini arzu 
I ettiler; Sayın Uyguner de «Müsteşar veya muavin-
I leri»; yani ikinci derecede müsteşardan sonra gelen 
I kişinin gönderilmesi... 

I BAŞKAN — Evet; bunlar için görüşünüz, teklifi
niz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş-

J kanım; önergeyi ka'bul etmiş olduk. Esasında Sayın 
I Uyguner'in teklifleri de, toplantının yüksek düzeyde 
I yapılmasını temin amacına yöneliktir. Sayın Önerge 

Sahibi ka'bul ederse, tabiî biz de o şekilde kabul ede
ceğiz efendim. Evet; önergeyle bağlıyız. O bakım-

I dan, usul bakımından şu anda önergeyi reddedemi-
I yorum. 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyon 
topu bana attı; ka'bul ediyorum, Sayın Uyguner'in 
teklifine iştirak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Uyguner'in, «Müsteşar 
ve müsteşar muavini» şeklinde bir ibarenin eklen
mesi hakkında da bir önerileri var. Bu takdirde, lüt
fen o kısmı şöyle tekrar bir gözden geçirelim; Sa
yın Erginay, lütfen takip eder misiniz?.. 

«Gençlik ve Spor, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları 
müsteşarlarından veya bu bakanlıkların yetkili...» 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — «Yetkili»ye lü
zum yok artık. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — «Yetkili» yok 
efendim; «...müsteşar yardımcılarından» 

BAŞKAN — Evvela «...temsilcileri» demiştiniz. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — «...temsilciden 

vazgeçildi efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
«.... veya bu bakanlıkların müsteşar yardımcıların
dan» şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Başkanlık Divanı Üyesi şu konuyu hatır

latıyorlar: Diğer bakanlıkların müsteşar yardımcıları 
katılırlar da; metinde «Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı» deniliyor; oraya da «Devlet Planlama 
Teşkilatının bir müsteşar muavini» denmek gerekir 
mi?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — «...veya yardım
cısı» şeklinde olursa katılırız efendim. 

AKİF ERGİNAY — Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarının yardımcısı yoktur efendim; daire baş
kanları vardır. 

BAŞKAN — Müsteşar yardımcısı yok mudur 
efendim?.. 

AKİF ERGİNAY — Kanunda yoktur efendim. 
MUHSİN ZEKÂ t BAYER — Yeni oldu; var 

efendim. 
BAŞKAN — «Yeni oldu; var» diyorsunuz. 
Evet, bu konuda Komisyon ve Hükümetin görü

şü nedir? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı var 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Erginay'ın önergesine, bu ilavelerle hem 

Sayın Komisyon hem de Sayın Bakan katıldılar. 
Bu itibarla evvela önergeyi kesin oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, ka'bul edilen bu iki önerge istikametin
de oylarınıza... 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, benim 
de redaksiyonla ilgili bir teklifim vardı. 

BAŞKAN — Evet sizin de vardı. Onu kabul 
ettiler; «Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü»nden 
sonra bir noktalı virgül... Tamam mı efendim?.. 

HAMZA EROĞLU — «Sosyal Hizmetler Ensti
tüsü Müdürü»nden sonra noktalı virgül ve ondan 
sonra da «Vakı'flar Genel Müdürlüğü» şeklinde ol
masını teklif etmiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, bir so

rum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; soru

mu yöneltmeden önce redaksiyonla ilgili bir hususu 
hatırlatmak istiyorum. «Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının Başkanlığında» ibaresindeki «...başkanlığın
da» kelimesinin baş harfinin, yarii (B) harfinin küçük 
olması lazımdır. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Doğrudur. 

BAŞKAN — Evet. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 8 inci 

maddede, Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun üye
si olarak çağrılacak bakanlıklar var. Bunların içinde, 
örneğin; «İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının, Bayındırlık Bakanlığı'nın bu Danış
ma Kumlunda temsilci bulundurmasının ne gibi fay
daları mülahaza edilmiştir, ne amaçla bunlar seçil
miştir? Bu itibarla zabıtlara geçmesi bakımından 
soruma cevap verilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, gerek İmar ve İskân Bakanlığının gerek Bayın
dırlık Bakanlığının afetzedelere vesair müşkül duru-
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ma düşenlere yardım fonu vardır, göçmenlerle ilgili 
durumları vardır. Bunlar, çocuklara kadar sirayet 
eder. Deprem felaketine muhatap olmuş ailelere ve 
çocuklarına yardım, onların korunması ve desteklen
meleri bu bakımdan ilgilidir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım bir sorum 

var, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, maddede 

«Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanının başkanlığında» deniyor. Bu çok 
ender rastlanan bir şeydir; Türk İdaresinde. «... Ba
kanın başkanlığında veya ona niyabeten (Yani onun 
görevlendireceği) müsteşarın başkanlığında» denirse, 
çok daha kolaylık sağlanabilir. 

Sayın Bakanın, ona başkanlık etmesine engel bir 
şey yok; her zaman oturabilir; ama sanıyorum ki, 
onun görevlendireceği müsteşarın başkanlığında da 
toplanabilmelidir. Yani böyle bir değişiklik... 

BAŞKAN — Evet, konu anlaşıldı; Sayın Bakan
dan soralım efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Takdire bırakıyorum Sayın 
Başkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, önerge yok; bir şey söyleyemeyeceğiz. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım, be
nim de bir sorum var. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim önerge
leri görüştük; tekrar sorulara döndük... 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz önergeler 
üzerinde som sordurmuyorum; fakat sayın üyelerin 
madde üzerinde soru sormaya hakları var. 

Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, herhalde kür

süden ifade edemedim. 
Danışma Kurulunun teşkilinde; karar alınırken, 

toplantıda bütün üyelerin bulunması zorunluluğu var 
mı, yok mu? Onu öğrenmek istiyorum. Yani, nisap 
nasıl olacak?.. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Gelendost'un teklifi üze
rinde durulmadı. «Ekseriyetle» kelimesinin... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; istişarî bir kuruldur. Bu tip kurullarda ekse

riyet aranmaz; katılan fikrini beyan eder, katılmayan 
için yapılacak bir şey yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi kabul ettiğiniz önergeler 

istikametinde ve demin arz ettiğim redaksiyonlar da 
yapılmak suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 9. — Kurulun görevleri, Kurumun çalış

maları hakkında önerilerde bulunmak, sosyal yardım 
ve hizmetlere ilişkin görüşler geliştirmek, işbirliğini 
sağlayıcı esasları ve bu konudaki çalışmaları değer
lendirmek, danışma niteliğinde kararlar almaktır. Ku
rul aldığı karar ve önerileri bir raporla Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum. Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu Kuru

lu daha fonksiyonel kılmak için bir iki rötuş yapmak 
belki mümkündü; ama terkibi geçti. Şu anda hiç ol
mazsa «Görevlerinde» acaba daha fonksiyonel hale 
getirecek, daha çok ağırlığı olacak bir danışma kuru
lu haline getiremez miyiz?.. O da şu : 

«Yarı bağımsız veya bakanlıklara bağlı» dediğimiz 
kuruluşların temel özelliği, belli bir idarî otonomiye 
sahip olmalarıdır. Böyle bir otonomi verilen kurum
lar, bakanlığın vesayet denetimi altında bulunurlar. 
Hatta bu vesayet muhtar kurumlar üzerinde idarenin 
icra ettiği vesayet de değil de, hiyerarşik vesayet de
netimi de olabilir; daha çok hiyerarşik denetime gi
rer. Nitekim, «bağlıdır» demek suretiyle bunu pekiş
tirmiş Kanun; aslında gerekli. Yapılmış bu; fakat aca
ba böyle bir kurum faaliyetleriyle nasıl belirlenir di
ye bir soru sorulduğunda aklıma üç şey geliyor. Bir, 
bu kurumun bir bütçesi olacaktır, bu kurumun faa
liyet, çalışma programı olacaktır tahmin ediyorum, bir 
de yıl sonunda da faaliyetlerin tümünü bir araya ge
tiren, değerlendiren bir rapor olacaktır. 

Acaba bu üç konuda böyle bir kurumun bütçesi, 
çalışma programının, faaliyet raporunun değerlendi
rileceği bir istişarî kurul düşünülemez mi?.. Daha doğ
rusu bu kurul bu görevi kanunen yerine getiremez 
mi?.. Eğer çok fazla sıkıcı ve bağlayıcı kabul edi
yorlarsa bir diyeceğim yok; ama istiyorum ki, milyar -
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lık kaynaklara tasarruf edecek olan dev bir kuruluş 
yaratıyoruz ve bu taşraya hizmet götürecek. Acaba 
böyle bir hizmeti hiç olmazsa başka bakanlıklardan 
gelen ve o alanda ihtisası olan, yine bakanın görev
lendireceği, seçeceği kişilerden oluşan karma bir isti
şare kurulu, bu değerlendirmeleri istişarî nitelikte de 
olsa yapamaz mı?.. Böyle bir düşünce eğer iltifat gö
rürse, dokuzuncu maddenin yazılışında daha net bir 
metin elde edebiliriz. 

Bir de tabiî Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının 
başkanlığında mutlaka toplanma mecburiyetini getir
dik şu anda. Bu işin sakıncası olacak. Bunun görevi 
zaten Bakana sunacaktır raporu. Yine Bakanın kendi 
başkanlığında toplanan bir kurulun hazırladığı bir 
şeyi, kendisinin oyunun sözkonusu olduğu, oylanıp 
da kendilerinin de oylamaya katıldığı bir rapor yine 
kendisine sunulacak. Bu aslında pek alışılmış bir şey 
değil. Dolayısıyla eğer «Müsteşarın başkanlığında» 
denseydi tam olarak istişarî niteliğe daha uygun dü
şerdi; ama onu kaçırdık şu anda. Hiç olmazsa, Sayın 
Bakanın başkanlığında da toplansa bu kurul, acaba 
faaliyet raporu, bütçe ve çalışmalarının değerlendiril
mesini yapamaz mı?.. Bu yarar sağlar mı?.. 

Sayın Bakanımız acaba bu konuda ne diyorlar?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin görüşü

nü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bize müşahhas bir öneri gelmedi. Biz, metni
mizin yeterli olduğu kanısındayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Komisyon görüşüne katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdürün yetki ve sorumlulukları 
MADDE 10. — Bu Kanunda yazılı görevler Ge

nel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu 
işlerin yürütülmesi ve Kurumun temsil yetkisini, uy
gun göreceği görevlilere devredebilir. Ancak bu hu
sus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldır
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Komisyonun başlangıçtan beri bizim adımıza iş 
görmüş olmasına ve diğer komisyonlardan da görüş 
almış olmasına rağmen, bazı hususlarda direnmiş 
olması beni bu madde üzerinde önerge vermemeye 
şevketti. Ancak bir hususu sizin gözlerinizin önüne 
sererek, yapılan hataları huzurlarınıza getirmek isti
yorum. 

Millî Eğitim Komisyonu bu işi uzun uzadıya tar
tışmış ve genel müdüre zaruret halinde ancak bu hal 
olsun diye bir madde koymuştur; zaruret halinde ge
nel müdür yetkisini devredebilsin... Yetki devrinin ka
nunla yapılması şarttır ve orada olması da gerekir, 
buraya yazılması da gerekir; ama hangi yetkilerin 
verileceğinin de yazılması gerekir. Sayın Bakanımın 
imzasının bulunduğu kararnamenin yetki devriyle il
gili olan 25 inci maddesini okuyorum efendim : 

«Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve 
kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir
ler.» Biz yetkilerin uzun uzadıya yazılmasının zor
luğu içerisinde bir görüş getirdik. Geliştirdiğimiz gö
rüş de «Genel müdür» kelimesinin başına «zaruret 
halinde» kelimesini ilavesidir. Önergem de yoktur, 
Komisyon herhalde bu konuşmam üzerine dikkate ala
bilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Madde üzerinde Sayın Aydar'ın bir önergesi var 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

349 Sıra Sayılı Tasarının 10 uncu maddesine aşa
ğıdaki hükmün konulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet AYDAR 

«Genel Müdür eylem ve işlemlerinden Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanına karşı sorumludur.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; açıktır 

önergem. Takdir Yüce Heyetindir. 
BAŞKAN — Önerge aleyhinde buyurun Sayın 

Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, demindenberi 

konuşulan konularda, mülhak bütçe ayrı bir ünite
dir, ayrı bir birimdir; bir bakanlık gibi... Şimdi bu-
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nun mesuliyetini tutup da bir bakana bağlamak söz-
konusu değil. Onun sorumluluğu zaten kanun çerçe
vesinde kendi içindedir. Onun için filan bakana karşı 
sorumludur, filan makama karşı sorumludur, diye söz-
konusu olmamak gerekir. Sayın Aydar'dan özür di
lerim. Zaten mesuliyeti, kendi özel kanunu tespit et
miştir, bunun dışında böyle bir kanunla sorumluluk 
verilemez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Önerge üzerinde buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; Sayın Kantarcıoğlu'nun görüşlerini redaksi
yon eksikliği olarak kabul ediyoruz, aynen alıyoruz 
metnin başına. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu öner
gesiyle bize yol gösterdiler. 

BAŞKAN — Onu lütfen tekrar eder misiniz ke
lime olarak? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «Genel mü
dür» kelimesinin başına «zaruret halinde» ibaresinin 
eklenmesini redaksiyon bakımından arz ediyoruz. 

Sayın Aydar'ın önergesine gelince; birinci mad
dede zaten Genel Müdürlüğün Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı olduğu belirtilmiştir ve sorum
luluğu da bunun içerisinde mevcuttur. Sayın Hocam 
belirttiler, o bakımdan katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
MEHMET AYDAR — Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi alıyorsunuz Sayın Aydar; 

teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun, «Zaruret halinde» diye 

teklif ettiği kelimeyi Divan Üyesi Sayın Üyemiz, «ge
rektiğinde olamaz mı?..» şeklinde bir hatırlatmada 
bulunuyorlar. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, zaruret ha

linde yetki devredilir diye hukukta bir şey yok. Hiz
met gerektirdiği ölçüde ve hizmet gerektirdiği tak
dirde yetki daima devredilir; sorumluluğu devredil
memek kaydıyla. Bu itibarla «gerektiğinde» sözcü
ğünün kabul edilmesi daha isabetli olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, ben bu 

maddeyi, Sayın Komisyon bağışlasınlar, burada bi
raz yadırgadım. 

BAŞKAN — Sizinki redaksiyon değil, sorudur. 
Buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Altıncı maddede «Mer
kez Teşkilatı» deniyor ve hemen «Kurumun Merkez 

j Teşkilatı, bir Genel Müdür yönetiminde üç Genel 
Müdür Yardımcısı ile bu Kanunda yazılı görevleri 
yerine getirmek için gerekli aşağıda ad ve görevleri 
yazılı anabirimlerden oluşur.» diyor. Burada görev
lerini söylemiyor. Hemen (a) maddesinde «Aile ve Ço
cuk Hizmetleri Dairesi» diyor, altında görevlerini ya
zıyor. «Yaşlı Hizmetleri Dairesi»nin alt satırında gö
revlerini yazıyor ve ondan sonra biz araya yedinci 
maddeyi, «Taşra teşkilatı»nı, ondan sonra «Sosyal 

| Hizmetler Danışma Kurulunun teşkili ve toplanması» 
nı, sonra görevlerini koyuyoruz ve ondan sonra da 
bir madde ile «Genel Müdürün görevleri» diyoruz. 
Ben derim ki, Komisyon katılırsa, hemen 6 ncı mad
denin birinci fıkrasının altına ikinci fıkra olarak ge
nel müdürün görevlerini alalım ve bu maddeyi de 
buradan kaldıralım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bu soru da olmadı ve 
çok özür dileyerek söyleyeyim, yerinde de olmadı. 
Bunu 6 ncı madde görüşülürken ifade edecektiniz; 
ama Tasarıyı daha önceden incelemek gerekiyor ta
biî. Onun çin bu konu üzerinde duramıyoruz da, 
yalnız Sayın Komisyondan tekrar sorayım : «Zaru
ret» ve «gerektiği» kelimelerinden birini seçerek bu 
maddeyi oylayalım efendim. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Komis
yon Raporunda, Bütçe - Plan Komisyonunun, Millî 
Eğitim Komisyonunun raporlarının da göz önünde 
bulundurulmak suretiyle bunu düzenlediklerini söy
lüyorlar. Hiçbir şeye katılmadıkları halde, bir tek 

i hiç olmazsa Millî Eğitim Komisyonunun getirmiş 
olduğu «Zaruret halinde» kelimesini kullansınlar şek
linde arz ettim ben. Kendi şahsî fikrim değildi. O ba
kımdan karşısında bulundukları Millî Eğitim Komis
yonunun metnindeki gibi olmasını arz ederim. 

BAKSAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Sayın Kantarcıoğlu'nun izah ettikleri hususa 
katıldık; ama yine de bize tarizde bulunuyorlar an
layamadım. 

BAŞKAN — Hayır size değil, Sayın Tutum'un 
teklifine bir cevap olarak; «gerektiğinde» değil mut
laka «zaruret halinde» kelimesi konsun diyorlar. Ka
tılıyorsunuz. Sayın Bakan da katılıyorlar. 

NECİP BİLGE — Redaksiyonla ilgili. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
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NECİP BİLGE — 3 üncü satırda «Genel Müdür 
bu işlerin yürütülmesi ve Kurumun temsil yetkisi
ni...» diyor. «... Kurumun temsil yetkisi» değil, «... Ku
rumu temsil yetkisi» olması gerekir zannediyorum; 
«n» harfi çıkacak oradan. 

BAŞKAN — Evet. Efendim, bir harf çıkarılması 
ve bir «zaruret halinde» kelimelerinin ilavesi suretiy
le maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 11'i okutuyorum. 
II Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürü

nün yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11. — 11 Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Müdürü kendisine bağlı il teşkilatının amiri 
ve Genel Müdürlüğün temsilcisi olup, il sınırları için
deki uygulama ve işlemlerden Vali ve Genel Müdüre 
karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, bir sual sor
mak isterim. «Esirgeme mühürü» müdür, «Esirgeme 
Müdürü» müdür, «Esirgeme Kurumu Müdürü» mü
dür?.. Çünkü Çocuk Esirgeme Müdürü deyince, âde
ta bir mürebbi durumuna giriyor Çocuk Esirgeme 
Müdürü; ama bir kurum olunca; teşkilat çok geniş, 
onun başına direktör mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Teşekkür ederim 
Sayın Kurtoğlu. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — 11 düzeyinde 
olduğu için «Kurumu» kelimesini kullanamıyoruz. 
Diğer müdürlüklerde de böyledir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 12'yi okutuyorum. 
Atamalar 

MADDE 12. — Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Mü
şaviri, Daire Başkanları ve Müfettişler ile Sosyal Hiz
metler Enstitüsü Müdürü Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının inhası üzerine müşterek kararla; Şube Mü
dürleri ile il Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Müdürleri Genel Müdürün teklifi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanının onayı ile atanırlar. Bunun dı
şında kalan uzman ve memurlar ile tüm görevlilerin 
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atama, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından ya
pılır. 

Muhasebe ve Bütçe Dairesi Başkanı ile Döner 
Sermaye Saymanı Maliye Bakanlığınca atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili Sayın Tutum'un önergesi var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 12 ne i maddesini 

Bütçe - Plan Komisyonunca benimsenen şekliyle (Büt
çe - Plan Komisyonu Raporunda 10 uncu maddedir.) 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Efendim, eğer herhangi bir 

itirazları yoksa, açıklama yapmak istemiyorum; önem
li değil. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon görüşünüzü açık
lar mısınız?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; bizim düzenlememiz 23 Haziran 1981 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuru
luşlarında Atama Usulüne ilişkin Kanuna uygun ola
rak yapılmıştır. Bu bakımdan kendi metnimizi benim
siyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, açıklama yapmadınız; Komisyon 

ne görüştedir, onu sordunuz. O zaman önergenizi... 
CAHÎT TUTUM — Önergemi işlemden kaldıra

bilirsiniz. 
BAŞKAN — Kaldıralım. Teşekkür ederim Sa

yın Tutum. 
Yalnız Divan Üyemizin metinle ilgili bir notu 

var; Sayın Komisyona Divan Üyesi arkadaşımızın 
temas ettikleri bir konuyu intikal ettirmek istiyorum. 
Bu maddenin dördüncü satırında «Genel Müdürün 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal...» buradaki birinci «ve» 
nin «ile» ile değiştirilmesi konusunu hatırlatıyorlar. 
Uygun görüyorsanız?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim; «teklifi 
üzerine» yaparsak daha güzel olacak; çünkü iki tane 
«ile» olmuş oluyor cümlede. 

BAŞKAN — «Teklifi üzerine...» 
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Değerli üyeler, bu «üzerine» kelimesini ilave et
mek suretiyle bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13'ü okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Kurumun gelirleri 
MADDE 13. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Genel bütçeden yapılacak katkılar, 
b) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz mallardan 

elde edilecek her çeşit gelirler, 
c) Kurum tarafından veya Kurum yararına baş

ka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzenle
necek sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs gelir
leri, 

d) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası kuruluş
lar tarafından Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşı
nır ve taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelir
leri, 

e) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar, 

f) ti Özel İdarelerince bütçe imkânlarına göre 
yapılacak yardımlar, 

g) Münfesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu' 
na kanun, tüzük ve kararnamelerle verilmiş; kurban 
derisi, fitre, zekât toplama ve bunlara ilişkin paylar 
ile her türlü hakların kullanımı suretiyle elde edile
cek gelirler, 

h) Kanunî merkezleri Türkiye'de bulunan Ban
kaların ve Sigorta Şirketlerinin, her yıl malî bilanço
larında hesaplanan ve Kurumlar Vergisi hesabına 
esas olan kârların % l'inin Kuruma aktarılmasıyla 
elde edilecek gelirler, 

ı) Tekel Genel Müdürlüğü ile diğer kurum ve 
tüzelkişiler tarafından üretilen sigara ve alkollü içki
lerin satış bedellerine, satış bedelinin % 3 ünü aşma
mak üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek mik
tarda eklenecek payların toplamından elde edilecek 
gelirler, 

i) Kanunla kurulu olup Spor Toto, Millî Piyan
go gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların hâsılat
larının % 1 inin Kuruma aktarılmasıyla elde edile
cek gelirler, 

j) 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1737 sayılı 
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 7 nci bendi uya

rınca elde edilen brüt hâsılatın % 15 inin Kuruma 
aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, 

k) Kanuna dayalı olarak kurulan Döner Serma
ye İşletmelerinin yıllık brüt hâsılatlarının % l'inin 
Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, 

1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tara
fından yayınlanan ilan ve reklamların, ilan ve rek
lam bedeli üzerine eklenecek % 5 oranında olan ve 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 
ayrı bir hesapta toplanarak, hesap döneminin kapan
dığı ayı takip eden 3 ay içinde Kuruma ödenecek 
paylar, 

m) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde 
düzenlenen Fuar, Festival, Sergiler ve benzeri gösteri 
yerlerine giriş biletlerine, Bakanlar Kurulunca tespit 
edilen miktarda yapıştırılacak Sosyal Yardım Pulu 
gelirleri, 

n) Döner sermaye gelirleri, 
o) Faiz gelirleri ile diğer her çeşit gelirler. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; madde üzerinde 

Savın Nermin öztuş söz istediler. Başka efendim?.. 
Savın Uvguner, Sayın Baver, Sayın Erginay. 

Savın öztuş, buyurunuz efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kurumun «Malî Hükümler» bölümünü inceledi

ğimiz zaman, burada kuruma tam 16 yerden gelir 
sağlandığını görüyoruz. Hepsini inceleme imkânım 
olamadığından, bunların birkaçı üzerinde durmak 
istiyorum. 

Şimdi, (i) bendinde, «Kanunla kurulu olup Spor -
Toto, Millî Piyango gibi şans oyunları tertip eden 
kuruluşların hâsılatlarının yüzde birinin kuruma ak
tarılmasıyla elde edilecek gelirler» diyor. Şimdi bu 
kurumların kanunlarını inceleyelim : 

Spor - Toto : 7258 sayılı Futbol Müsabakaların
da Müşterek Bahisler Hakkında Kanunun 6 ncı mad
desine göre Spor - Toto Teşkilatı Müdürlüğü kurul
muştur. Bu Spor - Toto Teşkilatı Müdürlüğü Kanu
nunun 3 üncü maddesine baktığımız zaman, sosyal 
hizmetlere ayrılan bir yüzde oranının olmadığını gö
rüyoruz. Madde 3 diyor ki : «Başbayi ve bayilerin 
sorumluları, bilet baskı masrafları, yüzde yarım fon, 
kulüplerin isim hakları, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü hissesi, dağıtıla
cak ikramiyeler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün vüzde 40 hissesi her hafta kendi mevzuatı ge
reğince ayrılır, ödenir.» 
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Şimdi bunu incelediğimiz zaman, burada Spor -
Totonun bu Kanunun da, sosyal hizmetler olarak 
yüzde şu kadar miktar ayrılır, diye bir hüküm yok. 

İkincisi; 3670 sayılı Millî Piyango Teşkilatına 
Dair Kanunda da, «Sosyal hizmetlere şu kadar mik
tar ayrılır» diye bir hüküm yok. 

Gelelim maddenin (j) bendine; 
«5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1737 sayılı 
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 7 nci bendi 
uyarınca elde edilen brüt hâsılanın yüzde 15'inin ku
ruma aktarılması ve elde edilecek gelirler» der. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19/7 nci ben
dini incelediğimiz zaman, yine böyle bir hüküm ol
madığını görüyoruz. Bu hüküm şöyle der : «Geçici 
ücretli yol olan köprü ve tünellerin her çeşit gelir
leri...» Şimdi yine bu Kanunun bu maddesinin bu 
bendinde sosyal hizmetlere herhangi bir ödenek ay
rılmamaktadır. 

Maddenin (1) bendine gelince : 

359 sayılı TRT Kurumu Kanununun, «Kârın da
ğıtımı ve yedek akçe» başlıklı 25 inci maddesinde 
böyle bir hükmün olmadığını görüyoruz. 

Şimdi denecek ki, «Efendim, bu Kanuna kondu; 
o bakımdan bu gibi ödenekler, gelirler o kurumlardan 
elde edilebilir...» Ben hiç sanmıyorum. Bu gelirlerin 
diğer kurumlardan alınabilmesi için mutlak surette 
o kurumların kanunlarında olması lazım bu madde
lerin. 

Şimdi ben şunu bekliyorum : Acaba TRT, Spor -
Toto, Millî Piyango, Karayolları Genel Müdürlüğü
ne ait kanunların ilgili maddelerinde de böyle bir 
değişiklik yapılacak mı? Bu bir. Bir sual olarak da 
yöneltmiş olmak istiyorum. 

Bir de, bu malî hükümler düzenlenirken bu sö
zünü etiğim kurumların ilgililerinin görüşleri acaba 
alınmış mı? Kendilerinin bunlar hakkındaki görüş
leri nedir? Eğer bu kurumların kanunlarında bir de
ğişiklik yapılmazsa, sanıyorum ki hukukî bir çatışma 
ortaya çıkmış olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKÎF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Biz Savın Komisvon üvelerivle ve Savın Bakan* 

la kısmen bu konuda anlaştık. Bütçe - Plan Komis

yonunun teklif ettiği metin üzerinde mutabık kalın
mıştı. Bu itibarla çok konuşacaktım ve hatta Maliye 
Bakanlığının hazırlamış olduğunu söyledikleri bu 
metin dolayısıyla bunu hazırlayan Maliye Bakanlığı 
ilgililerinin diplomalarının geri alınması hususunda 
teklifte blunacaktım. 

Bu itibarla mutabakat vardır; Bütçe - Plan Ko
misyonunun getirdiği, il özel idarelerinden de alın
ması gerektiği hakkındaki yardımın da, o fıkranın 
da, o bendin de çıkarılması şartıyla (ki, bir önerge 
verdim) tamamen mutabık kalıyoruz. Bu itibarla da
ha fazla' konuşmuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Madde genel hatlarıyla gayet güzel düzenlenmiş
tir; tümüne karşı değilim. Sadece maddenin (i) ben
dindeki düzenleme tarzına karşıyım. 

Biraz evvel Sayın öztuş (i) bendiyle ilgili bazı 
açıklamalarda bulundular. Ben konuya başka bir açı
dan yaklaşmak işetiyorum. Nedense bu kabil kuru
luşların bütün kuruluşlarında gelir kaynakları arasın
da ilk akla gelen şey bu Spor - Toto ile Millî Piyan
go hâsılatı olur. Şimdiye kadar benden geçen kanun 
tasarı ve tekliflerini şöyle bir yekûn etmedim; ama 
bunun toplamını almak mümkün olsaydı öyle tah
min ediyorum ki, Spor - Toto ve Millî Piyango tah
silatının yüzde 80'i, belki yüzde 90'a varan miktarı 
çeşitli kuruluşlar arasında taksim edilirdi. Bu da o 
kabil maddelerden birisi oluyor. 

Şimdi burada, bu Spor - Toto ve Millî Piyango -
ya sadece şans ve talih oyunu olarak bakmak doğ
ru değildir. 

Bilindiği üzere, kumar ve bahis oyunları Türk 
Ceza Kanununun menettiği oyunlardır. Bunlar gay-
riahlakî olarak telakki edilirler ve bunların umuma 
mahsus yerlerde oynanması yasaklanmıştır, aynı za
manda cezaî müeyyide altına alınmıştır. Bunun bazı 
istisnaları vardır, tşte Millî Piyango, Spor-Toto ve at 
yarışları bu şeyin istisnaları teşkil eder; çünkü ka
nunla düzenlenerek bu oyunların oynanmasına mü
saade edilmiştir ve gene bu oyunların oynanması 
kanunla disipline edilmiştir. 

Bu sebeple bir defa, kanunların müsaadesiyle 
ovnantlan bu oyunların aynı zamanda oynanılmasına 
müsaade edilmesinin de bir amacı, bir sebebi vardır. 
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Bunlardan Spor - Totonun amacı, Türk sporunu 
kalkındırmaktır. Bugün görüştüğümüz Tasarıda sos
yal hizmetler, sosyal yardımlar ve çocukların korun
ması konuları ele alınmaktadır. Bunlar, görüştüğü
müz Tasarının problemlerindendir; ama bu Tasarı 
dışında bir de Türk gençliğinin sorunları vardır, işte 
Spor - Toto Teşkilatı, Türk gençliğinin sorunların
dan olan spor alanları yapılması, kapalı spor salon
ları yapılması spor alanındaki teşkilatlanma, gelişme 
ve spor işlerinin daha iyi yürütülmesi için gerekli 
harcamaların temini amacıyla kurulmuş bir Teşkilat
tır. Elde edilen gelirler de bu amaca tahsis edilirler. 
Yani sadece memleketimizin sorunları sosyal hiz
metler, sosyal yardım ve çocukların sorunları değil, 
unutmamaız lazım ki, bunun yanında bir de Türk 
gençliğinin sorunları vardır. 

Millî Piyango İdaresi ise yine Türk havacılığının 
kalkındırılması amacıyla kurulmuş bir idaredir. Ter
tip edilen piyangolar da bu amaca hizmet eder. Elde 
edilen gelirler Türk havacılığının kalkındırılmasına 
tahsis edilir. Bu da yine bir bölümüyle Türk gençli
ğinin sorunudur, bir bölümüyle de memleketimiz ha
vacılığı sahasındaki kalkınmayı teşvik edici bir so
rundur. Millî Piyango bu bakımdan tertip edilmiş 
bir oyundur. 

Madde şayet şu şekilde tertip edilmiş olsaydı ben 
de iştirak ederdim : Mesela, Spor - Toto'dan ikra
miye kazananlara ödenecek paralardan muayyen bir 
miktar (Mesela yüzde 1 gibi, burada gösterildiği gibi) 
kesilerek ödenseydi bu, vatandaşın; yani buradan ik
ramiye kazanan vatandaşın bir katkısı olurdu bu 
sosyal hizmetler, sosyal yardım ve çocukların soru
nuna. 

Keza Millî Piyangodan ikramiye kazanan şahıs
lara ödenecek ikramiyelerden yine belirli bir mik
tarda para kesilip bu fona aktarılsaydı yine isabetli 
bir şey olurdu; vatandaşın katkısı sağlanmış olurdu. 
Bizim de buna hiçbir itirazımız olmazdı. 

Ancak, bu kuruluşlara giren hasılattan miktarı 
ne olursa olsun kesilip başka fonlara aktarılacak her 
bir harcama, bu kuruluşların amacından bir kısım 
imkânı alıp götürecektir. Bunun daima hesaba ka
tılması lazımdır. 

Bu bakımdan bana göre bu (i) fıkrası iyi düzen
lenmemiştir. Bu fıkranın Tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve talep ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Efendim, Sayın 
Hocam belirttiler; Bütçe - Plan Komisyonunun çı
kardığı (h), (ı), (i) ve (k) fıkraları var. Bu fıkralar bir 
nevi vergi anlamına geliyor ve diğer Devlet daireleri 
veyahut özel kuruluşlara bir hüküm getiriyor. Bu 
bakımdan Bütçe - Plan Komisyonunda bunların çık
masını istemiştik. Sayın Hocam da «Komisyon ve 
Bakanlığın bunlara iştirak ettiğini» söylediler. O ba
kımdan konuşmaktan sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmakçı, buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Kanun Tasarısı hazırlanırken, bu malî hükümleri 
Maliye Bakanlığı yetkilileri hazırlamışlardı. Komis
yonumuzda Tasarı görüşüldüğü sırada, Maliye Ba
kanlığı yetkilileri bulunmuşlardır ve maddenin bu 
şekliyle bizim Komisyondan da geçirilmesinde rolle
ri olmuştur; ama sonradan yaptığımız görüşmelerde, 
bu işin ehli kişilerle yaptığımız görüşmelerde bu dü
zenlemenin Kuruma bir fayda sağlamayacağını öğ
renmiş bulunuyoruz. Çünkü buradan elde edilecek 
gelirlerin yine Bütçeye döneceğini ve ancak Maliye 
Bakanlığı istediği miktarda Kuruma aktarma yapa
bileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bende öyle bir intiba uyandı ki, sanki sayın ko
nuşmacıları Kuruma bu kadar gelir neden lazım, 
bunları biraz kısalım gayreti içinde gördüm ve üzül
düm bir yerde. Ancak biz teknik açıdan, Sayın Er-
ginay Hocamızın önerdiği şekliyle ve Bütçe - Plan 
Komisyonundan gelen metni benimsediğimizi önce
den belirtmek istiyorum. 

Sayın Uyguner'in, insanı kalkındırmak, sporu ge
liştirmek gayesinde olan Spor - Toto gelirleri hakkın
daki görüşlerine kendi ifadeleriyle cevap vermek is
tiyorum. Bu da sosyal hizmetlere bir katkı olmakla 
yine insanı geliştirmektedir. Hava Kurumunu geliş
tirmek.. Hava Kurumu kendiliğinden gelişmez. Türk 
Hava Kurumuna insan lazımdır. Fizik ve ruhsal sağ
lığa muhtaç olanları geliştirmek yine bu Kurumun 
görevlerindendir. Bu bakımdan gelirlerinin azaltıl
ması değil, her halde daha da artırılması düşünce
sinde olmak lazım gelir kanaatindeyim. 

Son olarak, Bütçe - Plan Komisyonu metnine 
katıldığımızı ve Sayın Erginay Hocamızın önerdiği 
istikamette (f) bendinin de çıkarılması suretiyle, Büt
çe - Plan Komisyonunun getirdiği metne uyduğumu
zu belirtmek istiyorum. 

— 35 — 



Danışma Meclisi B : 74 23 . 3 . 1983 O : 2 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Madde ile ilgili olarak verilen önergeleri okutu

yorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 13 üncü maddesi
nin Bütçe - Plan Komisyonunca benimsenen şekliyle 
(Bütçe - Plan Komisyonu Raporunda 11 inci madde
dir) kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 13 üncü maddesi

nin Bütçe - Plan Komisyonunca teklif edilen şekilde 
kabulünü ve bu teklifte yer alan (f) bendinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 13 - d bendinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıyla öneririm. 

Hamza EROĞLU 

«d) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası resmî 
ve özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tara
fından Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır ve 
taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 13 - g, sonra da 

29, son geçici 1, geçici 2-b, 2-c, 3-c maddelerinde hep 
geçen «Münfesih» kelimeleri yerine daha Türkçe ve 
daha isabetli olarak «Varlığı sona erdirilen» deyimi
nin kullanılmasını saygıyla öneririm. Zira tüzelkişi 
olarak kendini feshetmemiş, varlığı sona erdirilmiş
tir. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 349 sıra sayılı Kanun 

Tasarısının 13 üncü maddesinin (g) fıkrasındaki 
«Münfesih» kelimesinin tamamen metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; zamandan kazanmak için maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Bütçe - Plan Komisyonunun metnini kabul edi
yoruz; ancak buradaki (d) fıkrasına Sayın Eroğlu' 
nun teklifinin monte edilmesi suretiyle. 

«Münfesih» kelimesinin çıkartılmasını da kabul 
ediyoruz. Onun yerine de Sayın Çakmakçı'nın öner
gesindeki ibarenin kullanılmasını kabul ediyoruz. 

(f) fıkrasının da, Sayın Hocamız Erginay'ın be
lirttiği gibi, oradan çıkarılmasını kabul ediyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Şöyle sıralayalım şimdi : Sayın Er

ginay'ın teklif ettikleri şekilde (f) fıkrasını çıkarıyo
ruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — 23 üncü say
fadaki (f) fıkrası çıkıyor Sayın Başkanım. 

(d) fıkrası Sayın Eroğlu Hocamızın önergesi gibi 
oluyor. 

BAŞKAN — Ona bir şekil verelim şimdi. Aynı 
ifadeyi mi alalım buraya?.. 

«Gerçek ve tüzelkişilerle Uluslararası resmî ve özel 
kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tarafından 
Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır ve taşınmaz 
her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri», aynen koya
lım. Teklifimiz böyle, 

Evet başka?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Çak
makçı'nın önerisini de kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — (g) fıkrasının başına «münfesih» 
yerine, «varlığı sona erdirilen...» diyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; kabul etmediğimiz herhangi bir önerge kalmadı 
herhalde. 

Arz ederim. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkanım, bir hu

susu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Soracağım efendim. Sayın Avcı, 

evvela önerge sahiplerine sorayım. 
Önerge sahiplerine teker teker soracağım. 
Sayın Tutum, diyecek bir şeyiniz?.. Yok. 
Sayın Erginay?.. Yok. 
Sayın Eroğlu?.. Yok. 
Sayın Çakmakçı?.. 
Sayın Divan Üyesinin gene bir kelime üzerinde, 

redaksiyonla ilgilidir; onun üzerinde bilahara dura
lım. 

Sayın Parlak?.. 
EVLİYA PARLAK — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, benim 

önerim «münfesih» kelimesinin tamamiyle çıkarıl-

r 
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maşıdır. Hükümetin metni de, Bütçe Komisyonunun I 
metni de bu şekildedir «Varlığın sona ermesi» ise, I 
bence yine aynı sakıncayı yaratan bir durumdur. I 
Gerekçeyi arz etmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Evet. Burada esasen 11 inci mad- I 
dede, Bütçe - Plan Komisyonunun bu maddesinde 
«münfesih» kelimesi yok. Yalnız, Sayın Çakmakçı' I 
nın önergesine katılmak suretiyle, «Türkiye Çocuk I 
Esirgeme Kurumu»nun başına «varlığı sona erdiri- I 
len» şeklinde üç kelime eklendi. Bu konuda Sayın I 
Güray'ın cevabını alalım I 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; I 

Bu konuyu daha önce tartışmıştık ve 51 sayılı I 
Millî Güvenlik Konseyinin Kararı muvacehesinde bu I 
kelimeyi kullanmayı hukuken uygun bulduğumuzu I 
arz etmiştik. O zaman da bizi, «Neden Tasarıda yok 
da siz bu kelimeyi benimsediniz?..» diye arkadaşları- I 
mız tenkit etmişlerdi. Bu konuyu tartıştık, son görü
şümüz budur. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap verdiler. Evet, Sayın Parlak, önergenizi 

değerlendireyim. I 
EVLİYA PARLAK — Açıklama yapmak istiyo

rum. I 
BAŞKAN — Buyurun açıklayın Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; I 

Bu «münfesih» kelimesi, bu maddenin (g) fıkra- I 
sında, 29 uncu maddede, geçici 1 inci maddede, ge- I 
cici 2 nci maddenin (jb) ve (c) bentlerinde, geçici I 
3 üncü maddede kullanılmıştır. I 

Sayın Sözcü derler iki, «Biz daha önce verdiği- I 
miz cevapta da arz ettik; bu Kurum Millî Güvenlik 
Konseyinin Kararıyla feshedilmiştir.» Bu, Komisyon 
Raporunun ilgili bölümünde şu şekilde ifade edilmek- I 
tedir: I 

«Çocuk Esirgeme Kurumunun 1630 sayılı Der- r 
nekler Kanununun 59 uncu maddesine göre, tüzüğü 
Bakanlar Kurulunca onanmış ayrıcalıklı bir kuru- I 
luş olduğundan ve ayrıca 4.5.1981 tarih ve 51 sayılı 
Millî Güvenlik Konseyi Kararıyla anılan Kurumun 
tüm örgüt ve organları feshedilerek hizmetlerinin yü- I 
rütülmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bıra
kıldığından, Çocuk Esirgeme Kurumunun yeniden bir I 
yasayla kurulup kurumlaştırılmasının özel hukuk tü- I 
zelkişiliğinin yasayla varlığına son verilemeyeceği I 

I hususundaki hukukun genel ve temel ilkesine aykırı-
I lık 'bulunmamaktadır.» diyorlar. 
I Sayın Hükümet bu Kanun Tasarısını hazırlarlar-
I ken herhalde Millî Güvenlik Konseyinin bu kararı-
I nı mutlaka göz önünde tutmuşlardır. Demin arz et

tiğim maddelerin hiçbirisinde, Hükümetin Tasarısın-
I da «münfesih» kelimesi kullanılmamıştır. Komisyon 
I bunu kaldırıyor, «varlığı sona erdirilen» diyor. Bir 
I anlamda Sayın Çakmakçı arkadaşımızın önergesine 
I katılmakla (ki, gerekçesinde de izah etmişti) daha 
I Türkçe olsun diye bunu önermiştir. Amaç aynı. 

«Münfesih» demek (Hukukçular, değerli arkadaşla-
I rımız, hocalarımız çok daha iyi izah ederler), tü-
I müyle tüzelkişiliğinin yok edilmesidir. Eğer feshedil-
I misse, özellikle mal varlığı ya kendi arzusuyla bir 
I yere verilecektir yahut da mahkeme kararıyla bir 
I kuruma verilmiştir veya Hazineye devredilmiş olma-
I sı lazım. İsmi dahi «Çocuk Esirgeme Kurumu»; bü-
I tün varlığıyla korunuyor. Sadece teşkilatlanması, yö-
I netimi yeni bir statüye kavuşturuluyor ve Yüce Mil-
I lî Güvenlik Konseyinin söz konusu bildirisinde de, 
I kararında da «Yeniden teşekkül ettirilinceye kadar 
I örgütleri feshedilmiştir» denildiğini hepimiz hatırla-
I maktayız. O halde, bunun varlığı sona eridirilme-
I mistir. Ancak, 12 Eylül öncesindeki, artık iyice yoz-
I laşmış yönetimi, kadroları ve sistemi feshedilmiştir. 

Kuruluş vardır ve bu Kuruluş yeni bir çerçeve içe-
I risinde; örgütlenmesi ve yönetimiyle bu Kanun kap-
I samı içerisinde ele alınmıştır. 

I Bu bildiri (Hükümet de tmnu hazırlarken göz 
I önünde idi) eğer bu anlamda değerlendirilmiş olsay-
I di, herhalde kendilerine göre böyle bir terim kulla-
I nacaklardı; fakat kullanmamışlardır. «Bütçe Komis-
I yonunun metnine katılıyoruz» diyorlar ve yine böyle 
I bir ilave getiriyorlar. (Bence bu kullanılınca, diğer mad-
I delerde de o zaman zikretmek gerekecektir. Ya tü-
I münden çıkarmak lazım veya diğer maddelerdeki bu 
I kelimenin de yeni şekliyle de olsa kesinlikle konul-
I maması gerektiği kanısında olduğumu arz etmek is-
l ciyorum., 

I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Sayın Parlak'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 
I iöz almak isteyen sayın üye?... Sayın Kurtoğlu, bu-
I yurun efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet-
I li arkadaşlar; 
I Dün de bir vesileyle bu konuda söz almak iste-
I mistim; fakat usulen söz verilecek bir zaman değil-
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di; bir münasebetle bu izahatın verileceği, bu izaha
ta lüzum olduğu ıkanaatıyla huzurunuza geldim. Vak
tinizi işgal ettiğim için peşinen özür dilerim. 

'Konu, bir hükmî şahsiyete kanun hükmüyle son 
verilip verilemeyeceğinden neşet etmektedir; ifade 
farklı. Verilemeyeceği görüşünde olanlar her fırsatta, 
ya ifadeyi değiştirmek istiyorlar veya maddeden bu 
türlü bir ibareyi çıkartmak istiyorlar. Oysa ki, dev
let telakkisinin her şeye hâkim olduğu devrede şahsî 
hakların himayesine matuf olmak üzere 19 uncu as
rın sonunda başlayan harekât, kişi haklarını ön saf
ha geçirmiştir. Bugün o durumda değiliz. Bugün, 
devlete sosyal birtakım hizmetler yüklendiği için, 
özel kişilerin kendi aralarında toplanarak kurduk
ları hükmî şahsiyetler, artık ne maddî imkânlarıyla, 
ne manevî imkânlarıyla sosyal vazifeyi ifa edemez. 
olmuşlardır; ya masrafın ağırlığından ya organizas
yonun noksanlığından. O halde devlet, 'birtakım sos
yal vazifeleri üzerine almak mükellefiyetindedir, du
rumundadır; fakat bunun için fertten dayanışma is
ter. Devletle milletin elele olması demek, bu demek
tir. 

Şimdi ne yapılıyor?... Kurum olarak kamu ya
rarına kurulmuş bir kurum vazifesini ifa ediyor; fa
kat öyle ifa ediyor ki, sosyal, iktisadî şartlarda vu
kua gelen değişiklikler, kamu yararına bir dernek 
olan Çocuk Esirgeme Kurumunun vazifesini ifaına 
mani oluyor. Bu durum karşısında kamu yararının 
yerine getirilmesi için devlet müdahale etmek zorun
dadır. Yolu; evvelemirde âcil gördüğü için 51 sayılı 
Kararla Millî Güvenlik Konseyi bu hükmî şahsiye
tin merkez ve taşra organlarını lağvediyor. O halde, 
mefluç bir hükmî şahsiyet karşısındayız. Şimdi, bu 
hükmî şahsiyetin gördüğü vazifeyi, akibetinin taayyü
nüne kadar kamu görevini yüklenmiş olan en uygun 
kurum, en uygun bakanlık olan Sosyal işler Bakan
lığı veya Sağlık Bakanlığı; bu Bakanlık kayyim ola
rak, vasi olarak idare ediyor ve fakat görüyor ki, 
bugünkü ihtiyaç çerçevesinde, gerek bu kurumun 
üstlendiği işler ve gerek bu kurumun üstlendiği işler 
dışında kalan sosyal işleri bir derleyip toparlamak ih
tiyacı vardır. O halde, bu kamu yararına olan mü
essese, Özel kurum devletleştirilmelidir. Bunun mo
dern hukukta adı var; fakat gerek hukukçularımız, 
gerek bu kurumla ilişkisi olan kimseler, hukukun iler
leyişinin gerisinde hukuku takip ettikleri için bu de
ğişiklik gamız geliyor; kendilerine yabancı geliyor ve 
rahatsızlık buradan doğuyor. Modern hukukta buna 
«asimilasyon» deniyor «temessül» deniyor. Yani, özel 

hukukta olan bir kurumu amme hukukunun emmesi, 
«Absorpsiyon Teorisi» diyorlar teoride; temessül şek
linde oluyor veya konvansiyon şeklinde oluyor. İstib-
dal teorisi; dün izah etmiştim, söylemiştim, şeklini 
değiştiriyor. Ya şeklini, hüviyetini değiştiriyor veyahut 
amme kurumu hususî hukuk kurumunu emiyor; te
messül ediyor; tıpkı besinleri midenin, bağırsakların 
temessül ettiği, bünyeye inkılâb ettirdiği gibi. Ne yap
mıştır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı?.. Kurumu 
ortadan mı kaldırmıştır?.. Hayır; o kurumu olduğu 
gibi, parasıyla, puluyla, teşkilatıyla, (Biraz evvel ko
nuşan arkadaşımızın da söylediği gibi) ismiyle temes
sül etmiştir; ammeleştirmiştir. İstimlak değildir bu, 
bu asimilasyondur. Bu acayip değildir, hukuka ay
kırı bir tarafı yoktur; ancak bize gamız gelen tarafı, 
düşüncemizin klasik olmasındandır; ama ne yapalım 
ki modern hukukun ihtiyaçları, modern cemiyetin ih
tiyaçları hukuka yeni yeni müesseseler getiriyor; tıpkı 
tıbba getirdiği gibi, tıpkı inşaatta yola getirdiği gibi. 
Yol inşaatında yeni makineler kullanılıyor; nasıl fert 
olarak bu makinelerin, bu fennin karşısında değilsek, 
lütfen hukuk nizamının getirdiği yeni müesseselerin 
de karşısında olmayalım ve bunların altında başka 
maksatlar aramayalım. 

O itibarla, «Hükmî şahsiyet sona ermiş, sona erdi
rilmiş, münfesih olmuş» gibi tabirler üzerinde durma
yalım. İşin hakikati budur; zapta geçsin diye bu iza
hatı verdim, belki sizlerin huzuru kalp ile rey ver
menizi temin için buraya geldim. Tekrar özür diler, 
hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyonun, Sayın Parlak'ın önergesi üze

rindeki görüşünü rica edeyim. 
CAHİT TUTUM — Lehinde konuşacaktım Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — önergenin lehinde konuşuldu efen

dim. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, Sa
yın Bilge Hocamızın konuşmaları üzerine cevabımı arz 
etmiştim; 51 sayılı Kararın 1 inci maddesinde «Fes
hedilmiştir» diyor. «Feshedilmiştir» kelimesinin Arap-
çası da münfesihtir. Bu yüzden katılamıyoruz efendim. 
Başka bir diyeceğim yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Komisyon önergeye 
katılmıyor. Siz ne diyorsunuz efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Komisyonun görüşüne katı
lıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Soru sormak için daha önce Sayın Avcı ve Sayın 
öztuş işaret etmişlerdi. Önergeler üzerinde ve madde 
üzerinde söz veremem, yalnız soru olarak söz vere
bilirim. 

Buyurun Sayın Avcı. 
E. YILDIRIM AVCI — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Efendim, benim temas etmek istediğim husus açık 

olarak dile getirildi, söyleyecek birşeyim yoktur, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Buyurun Sayın Öztuş. 

NERMÎN ÖZTUŞ — Efendim, konuşmamda zan
nediyorum sorumu iyi açıklayamadım. Şimdi, sözü
nü ettiğim Spor Toto, Milî Piyango, Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve 
buna ilave olarak Türkiye'de bulunan bankaların si
gorta şirketleriyle ilgili kurumların kanunlarında bir 
değişiklik teklifi getirilecek mi? Getirilmeyecekse, bu, 
«anun tekniğine aykırı değil midir?. Hukukî bir ça
tışma olacağı endişesini taşıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Buyurun Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, bu konuya da daha evvel cevap vermiştim. 
Meriyete giren kanunlar, diğer bir kanunu ya sara
haten ilga ederler ya zımnen ilga ederler. Eğer bizim 
Kanunumuz diğerine ters düşüyorsa, buna hukukta 
zımnen ilga derler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Komis

yon Başkanı bu madde üzerinde konuşan arkadaşla
ra cevap verirken, «Ben üzüldüm sanki üyeler bu ku
rumun gelirlerini azaltmak istiyorlar.» dediler. Haklı
dırlar; gerçekten Çocuk Esirgeme Kurumuna kaynak 
bulmak zorunluluğu vardır ve de bundan dolayı ilk 
Bütçe-Plan Komisyonunda kabul etmemişler; ama şim
di iştirak ettiler. Şimdi benim birinci sorum : Feshet
meden evvel bu Kurumun yıllık bütçesi ne kadardır?.. 
Bu birinci sorum. 

İkincisi; Hükümet, bu (k) ya ve (m) ye kadar sü
ren maddelerde gelir kaynakları öngörmüş. Acaba, 
ounların toplamı ne kadar tutuyor yılda?.. Örneğin; 
1983 yılında öyle bir hesap yapması lazım ki, yetiyor 
mu yetmiyor mu; ben de ona göre reyimi vereyim. 
Bütçe-Plan demiyor ki, Komisyonunkini kabul edelim 
diye. O bakımdan, böyle bir hesap yapılmış mıdır? 
Bunu rica edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç, 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, Sayın Hocamıza teşekkür ederim. Bizim 1982 
rakamlarına göre ve Komisyonumuzun düzenlediği 
13 üncü madde muvacehesinde, bu Kurumun gelirinin 
yedi milyarın üzerinde olacağı tahmin edilmişti; an
cak şimdi bunda biraz kesinti yapıldı ve düştü. O ba
kımdan, üç milyar lira civarında bu fondan geliri ola
cak, ayrıca Devlet Bütçesinden de 1982 yılma göre beş 
milyar liralık bir katkıyla birlikte toplam yedi, sekiz 
milyar lirayı buluyor. Bu zaman içinde değişebilir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun daha önceki Bütçesi 
250 milyon lira idi. Daha önce de arz ettiğim gibi; 
ancak 900 çocuğa hizmet verebiliyordu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim. 
Karar verirken, oy kullanırken bunu da göz önüne 

almak gerekir. 
BAŞKAN — Evet, tabiî. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met, Sayın Tutum'un, Sayın Erginay'ın, Sayın Eroğ-
lu'nun ve Sayın Çakmakçı'nın önergelerine katıldılar; 
bu önergeleri kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Mad
deyi bu önergeler istikametinde oylamadan evvel, 
>jene Sayın Divan Üyesi arkadaşımın bir işareti var; 
(h) fıkrasının, birinci satırının sonunda «hâsılatları
nın» deniliyor. «Bu, iki defa cemi oluyor» diyorlar. 
«Hâsılatlarının» değil, «hâsılatının» olması lazım. 
Maddeyi bu kelime değişikliği ve önergeler istikame
tinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye 
MADDE 14. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir

geme Kurumuna, bu Kanunda öngörülen temel ve 
sürekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve 
hizmet işlemlerini sürdürebilmek için gerekli yerde 
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ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla 
2 milyar lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner sermaye, Kurum bütçesine bu amaçla ko
nulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye 
faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardım
lardan oluşur. 

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

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis 
olunan sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve ihale Kanununa tabi değildir. 

Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda 
kurulacağı ile işletilmesine, hesap ususllerine, alım sa
tım işlemlerine ilişkin kurallar Maliye ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek 
bir yönetmelikte belirtilir. 

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

ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kâr
lar, izleyen malî yılın 4 üncü ay sonuna kadar katma 
bütçeye gelir kaydedilmek üzere Kurum Saymanlığı
na yatırılır. Süresinde saymanlığa yatırılmayan kârlar 
döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından 
veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre 
tahsil olunur. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 
giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde düzenlene
cek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile bir
likte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onay
lı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere iliş
kin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştı
rılacak personelin ıher türlü giderleri döner sermaye
den karşılanır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Malî kolaylıklar 
MADDE 15. — a) Kurum ve kuruluşlarına ya

pılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, 
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resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış, 
yardım ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış, yardım 
ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre 
geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri 
tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılı
ğında yapılacak nakdî bağışlar Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanna
me ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından 
indirilir. 

c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği ola
rak ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve 
yayınlar yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapıl
mamak şartıyla gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, 
resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri ba
ğış ve yardım yoluyla gelen aynı cins malzemeler için 
şartsız olarak uygulanır. 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Kanun
larla verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de aynen 
uygulanır. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Bir sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, söz isteyen olmadığına gö
re sorunuzu sorabilirsiniz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; (b) 
fıkrasında, yapılacak nakdî bağışların, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık be
yanname ile bildirilecek gelirlerden düşüleceği belirtil
miş. Yalnız, Gelir Vergisi Kanununda bunların % 5 
den fazla olamayacağına dair bir hüküm vardır. Bu 
iki hüküm birbiriyle çatışacağından, ya buraya daha 
açıklık getirmek üzere, «'yapılacak nakdî bağışların 
tamamı» demek lazım veyahut % 5 ile yetineceksek, 
maddenin bu şekilde kalması lazım. Bu hususu Ko
misyonun takdirlerine ve bilgilerine sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; özendirici olması için böyle yapılmıştır ve ben
zerleri de vardır, yanılmıyorsam YÖK Kanununda bir 
benzeri bulunmaktadır; arz ederim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; redaksiyonla 
ilgili bir teklifim olacak. 

BAŞKAN — Redaksiyon tekliflerini ve sorulan 
bilahara alalım Sayın Genç; çünkü hemen bir önerge 
geldi. 
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Sayın Tutum'un önergesini okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 15 inci maddesinin 
(d) bendinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlar; 
Bu Tasanda teklifi güç olan hukukî problemler

den bir tanesi, özel hukuk tüzelkişiliğine sahip bu
lunan ve özel bir statüde olan 'bir derneğin kamu hu
kuku statüsüne entegre edilmesi, bağlanması prob
lemidir. Bu problemi maalesef şu anda çözebilmiş de
ğiliz. 

Aslında, Tasarıyı hazırlayan ve üzerinde büyük 
gayreti olan Komisyonu kınamak için en ufak bir 
şey söylemek niyetinde değilim; ancak bakınız, (d) 
fıkrası, «Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna kanun
larla verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de aynen 
uygulanır.» diyor. Sonra 29 uncu maddesinde aynen 
şöyle diyor,; «Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu bünyesinde faaliyetini sürdürecek olan mün
fesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişi 
ve varlığına son verilmiştir.» Böyle hukukî ifade 
olur mu? Hem münfesih, hem faaliyetini sürdüre
cek, hem de işleyiş ve varlığına son verilmiş olacak; 
birbirine zıt üç tane sözcüğü ihtiva ediyor. Sıkıntı
ları var; hepimizin sıkıntısı var arkadaşlar. Bu yeni 
bir şey, ilk defa oluyor. Sayın Kurtoğlu bağışlasın
lar, gelişmeleri çok hızlı bir şekilde izledikleri için, 
biz o kadar hızlı değiliz; ama ilk defa oluyor bu. 

Yani, Yasama Organı, sanıldığı gibi erkeği ka
dın, kadını erkek yapmak dışında tüm yetkilere sa
hip bir organ değil. Yasama Organı da bazı konu
sal sınırlarla sınırlandırılmıştır. Şöyle !ki, bireysel 
nitelikte kararlar almamaktadır. Mesela, Yasama Or
ganı, durup dururken birisine üniversite profesör
lüğü tevcih edemez. Üniversite profesörlüğünün na
sıl kazanılacağı bellidir. Veyahut durup dururken 
bir kimseyi münferit bir kararnameyle vali olarak 
tayin edemez; çünkü, bu tür kararların nasıl alına
cağı bellidir. 

Dolayısıyla, hakikaten burada Çocuk Esirgeme 
Kurumunu, Kamu Hukuku statüsüne entegre etmek
te büyük güçlük çekiyoruz. Sanıyorum ki, bu sıkın
tı daha devam edecek. Bu sıkıntının kökeni, aslında 
farklı hukukî statülere tabi olan iki kuruluşu enteg
re etmek, fizyona tabi tutmaktır; bu da çok güç. 

Bir taraftan işleyişi ve varlığı sona erecek, bir yan
dan da faaliyetleri bünye içinde sürdürülecek ve son
ra da münfesih sayılacak... Oldukça güç. 

O halde, sanıyorum ki «Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumuna Kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, 
Kurum için de aynen uygulanır.» dendiği zaman, 
eğer maksadımız hakikaten Çocuk Esirgeme Kuru
munu Yasama Organı tasarrufuyla tamamen lağvet
mek, onun tüm malı, mülkü alınarak bir kamu hu
kuku statüsü içerisine geçirmek ise, o zaman böyle 
bir ifade ortada kalır. Yani, şimdi kaldırılmış olan, 
artık ortada varlığı söz konusu olmayan bir kurulu
şa verilmiş olan imtiyazlar da söz konusu olmaz. 
Eğer evvelce varlığı sona ermiş olan bir kuruma ve
rilmiş olan imtiyazlar başka bir kurumun bünyesi 
içerisinde canlandırılmak isteniyorsa, o imtiyazların 
ne olduğu zikredilir. Hatta, oraya atıfta bulunmadan 
söylenir o, denir ki, «Şu , şu, şu Hususlar, Sosyal 
Hizmetler Kurumuna tanınmış imtiyazlardır.» Yok
sa, hem «Çocuk Esirgeme Kurumuna kanunlarla 
verilmiş olan imtiyazlar devam edecek» diyeceğiz, 
hem de «bu Kurumun faaliyeti sona ermiştir» diye
ceğiz.» 

Benim belirtmek istediğim şu: Yasama Organı, 
aslında herhangi bir derneği faaliyet alanına giren 
hizmetleri tekeline alabilir; yani bir derneği konu
suz bırakabilir, faaliyet konusunu ortadan kaldıra
bilir veya o faaliyet konusunun belli ölçüde özel 
hukuk tüzelkişileri tarafından yapılabileceğini söyle
yebilir, sınırlandırabilir, kaldırabilir; mutlak suret
te her türlü yetkisi vardır o anlamda. Ancak, huku
kî varlığının sona ermesi, bizim mevcut mevzuatımız
da ya mahkeme kararı ile olacaktır veyahut da or
ganları infisah ettirecektir. Bunun dışında, zaten 51 
sayılı Karar, dikkat edildiği takdirde, bir olağanüs
tü tasarruf niteliği verilebilmesi için gayet açık bir 
şekilde; mesela, «Siyasî partilerin kaldırılması» şek
lindeki bir ifade ile ancak bunun kaleme alınması ge
rekirdi 51 sayılı Kararda. Organlarının oluşturulma
sının zaruretinden bahsediliyor; yani varlığı var ha
len de, organları oluşturulacak. Çok farklı bir şey bu. 

Dolayısıyla, eğer hakikaten (Benim görüşümün 
ekaliyette kaldığını hissediyorum) «Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Kanunlarla verilmiş olan imti
yazlar, Kurum için de aynen uygulanır.» şeklindeki 
(d) bendini yeniden kaleme alıp, «Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu» sözünü etmeden, Türkiye Ço-
~uk Esirgeme Kurumuna verilmiş olan imtiyazlar ne 
İse, hangileri isteniyor ise, onlar tek tek burada zik-
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redilerek «Malî kolaylıklar» başlığı altında tedvin { 
edilmesi gerekir. Yoksa, hem kalkmış, varlığı sona er- I 
miş, artık hiçbir şeyi kalmamış, tamamen kamu hu- I 
kuku statüsüne entegre edilmeye çalışılan bir Ku- I 
rumda, isminden zikredilerek, daha önce müstakil I 
varlık sahibi iken tanınmış olan imtiyazların devam I 
ettiğini söylemek, 'hukukî bakımdan zorlama olu
yor. I 

Bu nedenle, bu maddenin yeniden; eğer Komis- I 
yon lütfederse, kaleme alınmasında yarar vardır. I 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın I 

üye?... 
EVLİYA PARLAK — Lehinde efendim. 

BAŞKAN — Löhinde, buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; I 

Sayın Tutum'un verdiği bu önerge, gerçekten, I 
özellikle biraz önce 13 üncü maddede Komisyonun I 
ve Hükümetin de kendi metnine rağmen benimsediği I 
münfesih olma anlayışı içerisinde ele alındığında, I 
mutlaka yerine getirilmesi gereken bir düzenleme- I 
dir. 

Bir kurumu, hem tüzelkişiliği ile ortadan kaldı- I 
rılmış kabul edeceksiniz, bunu değişik maddelerde I 
sık sık «münfesih» veya «hukukî varlığı yok edilmiş» I 
şeklinde zikredeceksiniz, bir taraftan da ma'lî kolay- I 
lıklar yönünden «O Kuruma verilen imtiyazlar, ay- I 
nen bu Kurum için de geçerlidir.» denilecek... Bu, I 
bir çelişkiyi ifade eder ve zannediyorum ki, Hükümet I 
bu metni hazırlarken münfesih olarak değerlendir- I 
mediği için, bu (d) fıkrasını kendi metninde zikret- I 
mistir. Şayet, bu Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu- I 
nu münfesih kabul ediyor isek ve tüzelkişiliği sıra- I 
sında geçmişte değişik yasalarla tanınan imtiyazların 
da aynı amaçla bu Kuruma da verilmek isteniyorsa, 
Sayın Tutum'un da ifade ettiği gibi, bu maddenin I 
sonuna (d), (e), (f) şeklinde fıkralar halinde zikre- I 
dilerek monte edilmesi gerekir. I 

Hangi imtiyazlar?.. «Çocuk Esirgeme Kurumunu I 
yok etmişiz» diyoruz, münfesih sayılıyor; o halde, I 
«Onun sahip olduğu imtiyazlara sahip olacaktır.» de
mek, bir çelişkiyi ifade eder. Bu imtiyazlar neler- I 
dir, hangilerine ihtiyaç vardır; bu Kurum için de 
öngörülüyorsa, bu (d) fıkrası kaldırılarak madde o 
şekilde düzenlenip, oylanması gerektiği kanaatinde ol- , 
duğumu arz eder, saygılarımı sunarım. J 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Güray, önerge üzerinde Komisyonun görü

şünü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, konuşmacıların başından beri belirttikleri gibi, 
hukukumuzda pek nadir rastlanan bir durum ile kar
şı karşıya olduğumuzu kabul ediyorum ve herkes 
kendi hukuk anlayışı için de bir çıkış yolu aramakta 
veyahut konuya açıklık getirmektedir. 

Suigeneris durum arz eden bu konuda pek fazla 
fikir ileri sürmek durumunda değilim; ancak belki 
de biz kolay olan yolu seçtik, bu fıkrayı benimse
mekle. Nitekim, Bütçe - Plan Komisyonundan da öy
le gelince; ki bu madde onların ihtisası dahilindedir, 
biz de o şekli ile bunu benimsedik. Durum bundan 
ibarettir. Önergeye bu nedenle katılamıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. Sayın Bakan?.. 

SAĞLrK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Takdire bırakıyorum Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon 
önergeye katılmıyor; Sayın Bakan, Genel Kurulun 
takdirine bırakıyor, önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Hamdtoğulları ve Sayın Genç söz istemiş

tir, 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
maddenin (c) fıkrasındaki kuruluş orada güdülen 
amacı tamamen ifade etmemektedir ve bir kanunun 
yansıtması gereken düzeye de; izninizle söyleyeyim, 
pek uygun değildir efendim. Okuyayım : 

«Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği ola
rak...» 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, onu az evvel 
okuduk; tekrar okumaya lüzum yok. Yalnız, bunun 
nesi üzerinde soru soracaksanız, soruya gelelim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, bura
da amaç, açıklıkla (Yanlış anlamıyorsam) Kurum, 
güttüğü işlevlerine uygun olarak ihtiyaç duyacağı alet, 
edevat, makine gibi; hatta yayınları gibi maddelerin 
ithali halinde bunun vergiden muaf olunması iste
niyor; ama fıkranın kuruluşu tamamen ters bir an
lam verecek niteliktedir ve bu zikredilen makine, 
Met, edevat, ecza malzemesi ve yayınların, yurt içe-
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risinde üretilmesini bile kanunen engelleyecek anla
ma gelmektedir. Bunun için, bunu değiştirmeyi düşü
nürler mi?.. Bunun şöyle olmasında zaruret oldu
ğu kanısındayım... 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Soru mu şim
di bu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hamitoğulları, bu 
madde üzerinde sayın üyeler konuştular, önergeler 
vermek suretiyle gerekli değişiklik için de teklifte bu
lundular. Siz, şimdi en son safhaya gelmişiz, diyor
sunuz ki bu maddeyi değiştirelim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Redaksiyonunu 
yapıyorum efendim. 

BAŞKAN — Redaksiyon bakımından varsa bir 
teklifiniz, onu söyleyin. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Ben de onu arz 
ediyorum efendim. 

«Hizmetin gereği olan; ancak yurt içinde sağlan
ması ile üretim imkânı bulunmayan, alet, cihaz, mal
zeme ve yayınların kurum ve kuruluşlarınca güm
rük vergisi ve buna bağlı vergi ve harçlardan muaf 
olarak ithal edilebilirler.» 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bu tarzda. Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, sizin de redaksiyon ile ilgili görüşü

nüzü rica edeyim. 

KAMER GENÇ — Efendim, (a) fıkrasında...» 
her türlü bağış, yardım ye vasiyetler, vergi, resim, 
damga resmi ve harçlardan muaftır.» demişler. Şim
di, damga resini diye bir resim yok artık; bu damga 
vergisi oldu. Bunun «Vergi, resim ve harçlardan mu
aftır.» şeklinde düzenlenmesi, bence kâfidir. O ba
kımdan «Damga resmi» nin metinden çıkarılması la
zım* 

BAŞKAN — Şimdi, her iki teklifi de soruyorum; 
Sayın Hamitoğullannın ve Sayın Genc'in redaksiyon 
bakımından yaptığı te'k'Üife Komisyon Katılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Hamitoğullarının izahını redaksiyon ola
rak kabul edemiyorum; çünkü o kadar uzun söyle
diler ki, intikal edemedim. Bir önerge lütfederlerse, 
ben katılırım herhalde; ama şimdi anlayamadım. 

Sayın Genc'in söylediklerine tabiî katılıyoruz; 
haklıdırlar, hepsini kapsar. Teşekkür ediyoruz ken
disine. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, birinci fıkradaki 
«Damga Resmi» ifadesi çıkarılmak suretiyle madde-

I yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - IV 
Çeşitli Hükümler 

Tespit ve inceleme 
| MADDE 16. — Korunmaya, bakıma, yardıma 
i muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sosyal hiz

metlere muhtaç diğer kimilerin tespiti ve incelenme-
sindo Kurum görevlidir. 

Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve Kurum 
ile işbirliğinde bulunulmasında köy ve mahalle muh
tarları ile genel zabıta ve belediye zabıta memurları 
yükümlüdürler. 

I BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz istiyorum 
I Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'ndan başka söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun zaten önergesi de var; 
I buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
I Tabiî hem madde üzerinde, hem önerge üzerin

de değim mi efendim?.. 
I Buyurunu 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Balkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu maddede, uygulamada büyük aksaklıklar çı
kacağı endişesi ile bir ekleme yapmak üzere huzur
larınızdayım. Hükümet Tasarısında «Korunmaya, ba
kıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar 
ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişilerin tespiti ve 
incelenmesinden Kurum görevlidir.» denilmektedir. 
Bu göreVe kimsenin müdahale etmeye hakkı yoktur, 
Kanunun bir hükmüdür bu. 

Madde devam ediyor; «Bu 'kişilerin Kuruma du
yurulmasında ve Kurum ile işbirliğinde bulunmasın
dan köy ve mahalle muhtarları ile genel zabıta ve 
belediye zabıta memurları yükümlüdür.» diyor. Yani 
koskoca genel müdürlük veya bu Kurum, işini muh
tar ve zabıta memuru ile halledecektir. Arada hiçbir 
şekilde dayanacağı başka merci yok. Halbuki, baş
ka kanunlar vardır arada, o kanunları aşamaz, aş
ması mümkün değildir ve bunu uygulayamaz. Çünkü 
neden uygulayamaz; arz edeceğim. 

Türkiye'de çocukların nasıl okutulduklarını, na
sıl toparlandıklarını, yetiştirme yurtlarına nasıl go-

I türüldüklerini içine alan, 6972 sayılı Kanunu ve 1139 
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sayılı Kanunu içine alan, valiye yetki veren, hâkime, I 
ceza kanunlarına, paranın tahsiline yetki veren bir I 
Kanun var; 222 sayılı Kanun. Bu maddeye biz Mil- I 
lî Eğitim Komisyonu olarak çok küçük bir saplama- I 
da bulunduk; o da «Kurum bu görevini kapsamına 
girenler için (Kendi kapsamına girenler için, diğerle
ri için değil) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu- I 
nuna uygun bir şekilde yürütür.» idi. Çünkü, bu Ka- I 
nunda arz edeceğim ilköğretim kurumlarımız vardır, I 
mecburî öğrenim çağında bulunan öğrencilerin tespi- I 
ti vardır; onların görevleri sıralanmıştır. Mesela, I 
madde 25'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile j 
nasıl ilişki kuracakları yazılıdır; orada da direk bu I 
işini yapamıyor. «İlköğretim kurumlarının sağlık iş- I 
lerinin görülmesi, öğrenci, öğretmen ve hizmetlilerin I 
sağlıklarının korunması ve takibi için I ve ilçelerde I 
sağlık merkezleri ve gezici sağlık ekipleri kurulur, bu- I 
ralara ilköğretim sağlık müfettişleri, okul hekimleri, I 
okul sağlık memuru ve hemşireleri atanır. Sağlık teş- I 
kilatı ve kurumları görevlileri ve bu görevlere ata- I 
nacakların nitelikleri, görev ve yetkileri Millî Eğitim I 
Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta- I 
rafından birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle sapta- I 
nır, I 

Bu işler için gerekli ödenekler ilköğretim fonun- I 
dan karşılanır.» I 

Kendilerine para yardımı burada bile var. Ilköğre- I 
tim kurumlan, köy ilköğretim kurulları var. Köyde I 
bu işi yapacak muhtar, ilköğretim kuruluna bağlı bir I 
kişidir. Bucak merkezi ilköğretim kurulları vardır; na- I 
hiye müdürü ve bucaktaki kişiler. İlçe ilköğretim ku- I 
rulu, (Kaymakamın görevleri var burada) il ilköğretim I 
müdürü, merkez maarif memuru ve vali muavinle- I 
rinden bir tanesi burada görevlidir. I 

Şimdi, burada bîr hayli maddede, 100'e yakın I 
maddede de bunların görevlerini ayrı ayrı saymıştır. I 
Biraz daha ilerliyorum; «Mecburî öğrenim çağını I 
bitirdiği öğrenim yılı sonuna kadar ilkokulu bifireme- I 
yen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en I 
çok iki öğrenim yılı daha okula devamlarına izin ve- I 
rilebilir.» diyor. Yaş meselesi; mahkeme kararları ile I 
nasıl yapılacak?.. 6972 sayılı Kanun kalktı, kalktığı- I 
na göre bu Kanunda bu öğrencilerin okula devamla- I 
rının sağlanması, yakalanması hakkında 55 inci mad- I 
dede bakın neler var; I 

«Okul idarelerince ve ilköğretim kurullarınca...» I 
diyor. Kurul var artık burada, o teşkilatın bir vazi- I 
fesini o kurul yapmak zorunda. Çocuğunu okula gön- I 
dermeyen, verilen izin müddetini geçiren, geç nakil j 
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yaptıran, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybetti
ren, çocuğunun devamsızlık vaziyetini özürsüz olarak 
zamanında okul idaresine bildirmeyenlerin cezaları 
önce mahallî ilköğretim müdürlükleri ihtara, itiraza, 
nasıl yapılacaklarına, bu kararların özel idarelerce 
Amma Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine dayanarak tahsil edilir. Burada tahsila
tın nasıl yapılacağı hakkında hiçbir madde yoktur; 
biz bunlara gerekçe getiriyoruz. 

İkinci defa para cezası verilirken neler olur?..» 
İlçe ilköğretim müdürleri bu dosyaları inceledikten 
ve eksiklikleri varsa tamamladıktan sonra derhal Cum
huriyet Savcılığına verirler.» diyor. 

Demek ki, orada bulunan teşkilatta ilden gelen bir 
yazının, ilçeden gelen bir yazının sorumlusu kim ola
caktır arkadaşlar?.. Yok. Sağlık t ve Sosyal Yardım 
Bakanımızın biraz önce buyurdukları gibi, ilde dahi 
teşkilat kuramadıktan sonra, bazı İlerde kuracakları 
bu teşkilatı ilçeye ulaştıracak, köye ulaştıracak kim
dir, hangi teşkilattır?.. 

Biraz daha aşağıya iniyorum; «Cumhuriyet savcı
sı 3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kovuştur
ma yapar ve en geç üç gün içerisinde sulh mahkeme
lerine dava açar.» diyor. Dava açma usulleri falan 
hep burada yazılı; artık 6972 sayılı Kanun yok. Da
ha önce babası var, anası yok, anası var, babası yok 
veya anasız babasız diye bir madde saymıştık; on
ları yapacak kişi yok. Bunlara biz yardım getiriyo
ruz. Bütün bunların hepsini mütemadiyen kaymakam 
beye söylüyoruz, vali beye söylüyoruz veya nahiye 
müdürüne söylüyoruz; dayanağı Sadece budur, kanu
nî dayanağı bunlardır. Bu Kanunda hiçbir dayanak 
getirmemişlerdir. 

Bu cezalar temyiz olunmaz; bütün bunların yol
ları burada yazılıdır. Bazı arsalardan faydalanacaklar
dır. Bu arsalar bazı kanunlarla bu çocuklarımız için 
verilmiştir; yani korunmaya muhtaç çocuklar için ve
rilmiştir, sakatlar için verilmiştir; bunlar vardır bu 
Kanunun içerisinde. 

5129 sayılı Kanun hükümleri hâlâ caridir bu Ka
nunla, her zaman uygulamaları mümkündür ve daha 
rahat çalışma imkânları vardır. 

Da'ha birçok maddeleri vardır; hatta halıcılık, do
kumacılık, trikotaj kurslarını açarken döner serma
yeleri nasıl kullanacaklarına, nasıl yetki alacaklarına 
ait maddeler de vardır. 

Bu bakımdan, bu maddenin Millî Eğitim Komis
yonunca eklenmiş olan aradaki bir fıkra istikametin-
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de olmasında büyük yarar vardır. Saygılar sunarım 
efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu, 

TÜLAY ÖNEY — Önergenin aleyhinde söz isti
yorum efendim, 

EVLİYA PARLAK — Önergenin lehinde efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın Öney aleyhinde, Sayın Parlak 
lehinde söz istemişlerdir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
ben madde üzerinde konuşmuştum efendim. 

BAŞKAN — Hayır hayır, önergesi ile beraber. 
Önerge üzerinde de konuştunuz; hem madde hem 
önerge, 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 
önergemi okutmuş olsaydınız, önergemin de böyle 
olduğunu takdim etseydiriiz olurdu; etmediniz. Ben 
sadece madde üzerinde geldim, önergemi okuttuğu
nuz takdirde ayrıca söz isteyebilirim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, hay hay onu da 
'yapayım. Sizi konuşmaya davet ederken «Önergeniz 
de var, herhalde hem madde üzerinde hem önerge
niz üzerinde konuşacaksınız.» dedim. Esasen konuş
manız da tamamen önergeniz üzerinde oldu. 

önergeyi okuyorum efendim; «Görüşmekte ol
duğumuz 349 sıra Sayılı Tasarının 16 mcı maddesi
nin Millî Eğitim Komisyonunun tespit ettiği şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim.» 

Önerge budur ve önerge üzerinde de konuştu
nuz, 

Evet, bu itibarla önerge üzerinde lehte Sayın 
Parlak, aleyhte Sayın Öney istediler. 

Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıde

ğer üyeler; 
Değerli arkadaşımız Sayın Kantarcıoğlu yaptığı 

açıklamada geniş bilgi verdiği için, ben fazla vakfıni-
zi almak istemiyorum. 

Tasarının «Amaç» bölümündeki 1 inci madde ile 
ilgili görüşlerimi arz ederken de, bu Tasarının dü
zenlenmesinde büyük kesimini kapsamına alan ço
cuklarımızın; özellikle kimsesiz, korunmaya muhtaç 
çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretim 
yönünden birtakım ihmallere uğrayabileceği endişesi 
taşıdığımı yüksek takdirlerinize yine sunmuştum. 

Değerli arkadaşımız Sayın Kantarcıoğlu, özellik
le 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun önemli 
maddelerini okuduğu için, ben onlara girmek isıtemi-
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I yorum. Tasarıda «Çeşitli Hükümler» bölümünde, 16 
ncı maddede, «Tespit ve inceleme : 

Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, 
sakat ve yaşlılar İle sosyal hizmetlere muhtaç diğer 
kişilerin tespiti ve incelenmesinde Kurum görevlidir. 

Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve Kurum 
I ile işbirliğinde bulunulmasında köy ve mahalle muh

tarları ile genel zabıta ve belediye za'bıta memurları 
yükümlüdürler.» 

Burada, birinci paragrafta, «Korunmaya, balkıma, 
I yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar...» tü

mü ele alındığı Zaman, -herhalde o şekilde ifade edi
lecek- bu yalnız, gençleri, çocukları kapsamadığı için, 
eğitim öğretim çağını veya ilköğretim veya okul ön
cesi çağdaki çocukların dışındaki aileleri veya yetiş
kinleri de kapsadığı için, bu 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun burada zikredilmesine gerek yok
tur, denilecek. Burada zaten Millî Eğitim Komisyo-

I nunun ilave ettiği fıkrada, «Kurum bu görevini kap
samına girenler için 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununa uygun bir şekilde yürütür.» diyor. Bu fık
radan da anlaşılıyor ki, 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanunu kapsamına giren yaş grupları için ilgili 

I hükümler göz önüne alınacak. Okul öncesinde veya 
okul çağına gelmiş veya okul çağı dışında kalmış, 
fakat ilköğren'im mecburî olduğu hailde ilköğrenim 
görmemiş gençler için nasıl bir uygulama yapılacak
tır? Bunların anası, babası yok; hangi yöntemlerle, 
kim bunun takibini yapacaktır? Yalnız köydeki muh
tar veya köydeki zabıtanın burada zikredilmesi ye
terli değildir. Arkadaşımız okudu; ben hir örnek ver
mek istiyorum. 27 nd maddede Köy İlköğretim Ku-

I rulu vardır, bu Kanunun İçinde oluşturulan ve hizmet 
I gören, Buraida «Köy ihtiyar kurulu üyelerinin, varsa 

belediye meclisi üyelerinin kendi aralarından seçe
cekleri birer üye, öğrenci velilerinin kendi aralarım
dan veya köy halkından seçecekleri iki temsilci, köy 
okulu müdürü veya öğretmeni, muhtar ve varsa be-

j lediye başkanından kurulur.» diyor. Bunlar, ancak o 
çevrede okul çağındaki özellikle korunmaya muhtaç 
çocukların durumunu tespit edebilir, ilgililere haber 
verebilir, gerekli kararın alınması için Kurumu uya-

I rabil'ir, 

Bucak merkezlerinde yine bucak merkezi ilköğ
retim kurulları vardır, ilçe merkezlerinde ilçe ilköğ
retim kurulları vardır bunların görev kapsamında, 
«Yetişkinleri de yahut da yaşlıları da tespit edin» 
denmiyor ki. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

I belirli (bir grubu; özellikle ilköğretim çağı mecburî-
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dir bizde, bunu kalbul etmişiz. Bunun gerçekleşme
si için, sağlıklı 'bir tespite ve ona göre bir uygulama
ya sahip kılınması için, bu fıkranın ilavesinde yarar 
vardır, zarar yoktur diye düşünüyorum. 

Yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın öney, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Kurum, çocuklar açısından bir veli görevi yeri
ne getirir, çocuklara barınak temini için buralar te
sis edilirler. Kurumun mesullerinin ilköğretime karşı 
olan sorumluluğu, velinin sorumluluğu gibidir. 

Bu nedenle, 6972 sayılı Kanunda 'belirtilen şekil
de bazı kişiler görevlendirilmiştir. Esasında herke
sin görevidir bu, sadece orada saymakla olmaz. Ka
nunda olmasa da bu görevler yerine getirilir kanı
sındayız. 

Komisyonumuzun görüşü, önergeye katılmama 
istikametindedir; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıâlinizin görüşü?. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — önergeye katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Bakan, önergeye katılmıyor, önergeyi dikkate 
alınmak üzere oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sorunuz mu var efendim?... Buyurun Sayın Ha-
mitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan; 
Komisyondan aydınlatılmasını istediğim nokta şu
dur : 

Şimdi Kuruma durumu bildirilmesi gereken bu 
bakıma muhtaç çocukların aynı zamanda işbirliği 
konusunu çözüme bağlarken, belediye zabıta memur
ları ile köy muhtarlarından istifade edileceği hususu 
var. 

Şimdi bu konuda zabıta memurları ile köy muh
tarlarının bu amacı gerçekleştirmek üzere nasıl bir 
işbirliği yapabilecekleri konusunun aydınlığa çıkma
sı lazımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; korunmaya muhtaç çocukların tespiti ve hak
larında sulh hukuk mahkemelerince tedbir konulma
sı aynı şekilde bugüne kadar süregelmiştir, yıllardır 
uygulanır. Ancak, Sayın Hamitoğulları'nın belirttik
leri hususa açıklama getirilmesi yönetmeliğe bırakıl
mıştır, yönetmelikte bu ilişkiler tespit edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, yönet

melikte getirilecek bu düzenlemeler kanunu nasıl or
tadan kaldırır; bunu öğrenmek istiyorum. Kanunî 
yetkileri yönetmelikle vermek mümkün müdür?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMÎSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Şüphesiz ha
yır. Sayın Kantarcıoğlu çok haklıdır; yönetmeliklerle 
kanunu değiştirenleyiz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; günlük çalışma süremiz tamam
lanmıştır. Yarın, 24 Mart 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Bütçe - Plan 
ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
<1/461) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 
41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Ka
nunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Madde
sinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. 
(2/36) <S. Sayısı : 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.1983). 

(3) Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/468) <S. Sayısı : 329) (Da
ğıtma tarihi : 21.3.1983) 

(4) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.1982) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAGIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporlan. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti EmeMi Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmen Hakkımda Kamun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağutma tarihti: 8.7.1982) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşımla. Adalet Memurlarına Tazminat Veriİ-
mesine Dadr Kamum Teklifi ve Adalet ve Bütçe • Plan 
komisyonları raporlan. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

<10) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dış/işleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi: 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi: 6.1.1983) 
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(12) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK I 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun I 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(13) 9.6.1960 (Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

<14) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayıılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(15) Danışma Meclisıi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Alâedddn AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

(17) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril- I 
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim j 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt- I 
ma tarihi : 18.1.1983) 

X <18) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta- j 
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayışıtay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesalbma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni- J 

versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıitma tarihi : 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesiinhe-
sabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da* 
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Haoettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (25) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 



(26) Okur - Yazarlığı Teşvtik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(27) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleni-
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(28) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(29) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (30) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj • Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(31) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
sekisemaltılbin Döntyüzkırtkhir Metrekarelik Kısmımın 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or-
ımaıra, Köy IşHeri ve Kooperatifler ve Bayındıdıık, 
Ullaştaırma, Imaır ve iskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi : 1.2.1983) 

(32) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar v© Bıçaklar ile 
Diğer Alöta" Haikkıınıda Kanun !ile Tunik Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge-

(X) Açık oylama 
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cici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(33) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(34) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
la'Mı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununum 34 üncü Mad
desinin (d) Fıikırasıinıun Değiş'üiırillmesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Ek'lerumesıine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Milllî Savunma, İçişleni ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(36) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî işler ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(37) Damşma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(38) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Saydı 1983 Malı 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(39) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 



(40) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(41) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(42) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(43) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(44) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (Ş. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(45) 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi" Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Haklanda Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1 /448), 
(2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(46) Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir, Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil-1 

meşini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihi: 9.3.1983) 

(47) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(48) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 


