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DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

75 inci Birleşim 

24 Mart 1983 Perşembe 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gündemde bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin zamanında görüşülmesini sağla
mak üzere, Genel Kurulun Salı günleri de 
toplanmasına dair, Feridun GÜRAY, ile 
Enis MURATOĞLU ve Fehmi KUZUOÖ-
LU'nun önergeleri. (4/52) 

2. — Anayasanın öngördüğü kanunlarla, 
çıkarılmasında zorunluluk bulunan kanunla
rın görüşülüp, sonuçlandırılmasını aksatma
mak kaydıyla, ayda iki çalışma günün, gün
deme girmiş bulunan kanun tekliflerinin görü
şülmesine ayrılmasına dair Bahtiyar UZUN-
OĞLU'nun önergesi. (4/53) 

3. — Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ga
lip BALKAR'ın şehit edilmesi olayında, ola
yın önlenmesi için büyük fedekârlık göstere
rek hayatını kaybeden ve yaralanan Yugos-
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48 

49,81 
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49 

lav vatandaşlarının yakınlarına, Yugoslavya 
Cumhurbaşkanına ve Yasama Meclisine, Da
nışma Meclisinin şükran borcunun bildiril
mesine; yine aynı olayda vazifelerini cansi
perane olarak yerine getiren iki Yugoslav Po
lisinin, Danışma Meclisinin misafiri olarak bir 
hafta müddetle Türkiye'ye davet edilmesine 
dair Osman YAVUZ ve arkadaşlarının öner
gesi. (4/54) 

4. — Haklarında öncelikle görüşülme ka
rarı alınan kanun tasarı ve tekliflerinin, aynı 
birleşimde değil de, onu takip eden birleşim
de görüşülmesine dair Şerafettin YARKIN'ın 
önergesi. (4/55) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayfa 

49:50 

81:82 

50,82 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komis
yonları raporları. (1/461) (S. Sayısı : 349) 50:73 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk 
KANTARCIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 
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Sayfa 
inci Maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine 
Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 
1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ge
çici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ile- İçtüzüğün 36 nci Maddesi 
Uyarınca Gündeme Alınma önergesi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/36) (S. 
Sayısı : 228, 228'e 1 dtoöi, 228'e 2 nci Ek) 73:81,85:86 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Halil GELENDOST, sağlığa zararlı mad

delerin murakabesi ve bu konudaki mevzuat yeter
sizliği hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Faro'da yapılacak Nükleer Planlama Gru
bu ilkbahar Toplantısına katılmak üzere 19-27 Mart 
1983 tarihleri arasında Portekiz'e gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'e, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat BAYKA-
RA'nın; 

3. — 27 - 301 Mart 1983 tarihleri arasında resmî 
bir zivarette bulunmak üzere Suriye'ye gidecek olan 
Dışişleri Bakanı tlter TÜRKMEN'e, Devlet Baka
nı İlhan ÖZTRAK'ın vekillik etmelerinin uygun gö-

Tasarvlar 
1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Ta

sarısı. (1/654) (Başkanlığa geliş tariitı : 22.3.1983) 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri (ESAS), Adalet 
ve Anayasa komisyonlarına : 23.3.1983) 

2. Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı. (1/655) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.3.1983) (Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri (ESAS) ve Adalet komisyonlarına : 
23.3.1983) 

3. Ankara Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı. (1/656) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.3.1983) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 24.3.1983) 

Raporlar 
4. Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ 

ve 61 Arkadaşının, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 sayılı 

Sayfa 
3, — Şener YİĞİT Hakkındaki Ölüm Ce

zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/468) 
(S. Sayısı : 329) 81 

4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 111 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/555) (S. Sayısı : 268) 82:84 

rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri -
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

4. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanunu Tasarısının maddeleri üzerinde görüş
melere devam edildi. 

24 Mart 1983 Perşembe günü saat 14.00te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00"da son verildi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
'Başkan 

iBaşkanveMli 
A. Güngör ÇAKMAKÇI M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye ÎKâtilp Üye 
Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad
denin (D) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (2/89) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 23.3.1983) 

5. 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Saydı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

t>m<m •<«-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik K1TAPÇIG1L 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 75 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Gündemde bulunan kanun tasarı ve teklif fe
rinin zamanında görüşülmesini sağlamak üzere, Ge
nel Kurulun Sah günleri de toplanmasına dair, Feri
dun GÜRAY ile Enis MURATOĞLU ve Fehmi 
KUZUOĞLU'nun önergeleri. (4/52) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, sayın üyelerimizin 
ayrı konularda birkaç önergeleri var. Bu önergeleri 
okutacağım ve gereğini takdirlerinize sunmak sure
tiyle kararlarınızı alacağım. 

Birbirinin aynı olan ilk iki önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisinin süresinin bitimine az zaman 
kalması, gündemin çok yüklü bulunması ve birçok 
tasarının öncelikle görüşülmesinin istenmesi muva
cehesinde, Salı günleri hemen tümünün gündeme 
alınması fiilen imkânsızlık arz eden, esasında her-
birinin yürürlüğe girmesi vatandaşlarımızca sabır
sızlıkla beklenen kanun tekliflerinin özellikle görüşül
mesi için oturum yapılmasına karar alınmasının Ge
nel Kurulun oyuna sunulmasını saygıyla arz ederim. 

S. Feridun GÜRAY 

Danışma Mecl'isi Başkanlığına 
Gündemimizin çok yüklü ve önemli kanun ta

sarı ve tekliflerini ihtiva ettiği için, bu tasarı ve tek
liflerin zamanında bitirilmesini sağlamak amacıyla 
bundan böyle salı günleri de öğleden sonra Genel 
Kurulun toplanması yönünde karar alınmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Enis MURATOĞLU A. Fehmi KUZUOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, geçen sene Yüce Mec
lisin kararıyla ve komisyonlara çalışma imkânı ver
mek maksadıyla salı günleri oturum yapmama kara
rını almıştık. 

Bu kısa bilgiyi arz ettikten sonra, bu konuda ve
rilen önergeleri oylarınıza sunuyorum : önergelerde 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

teklif edilen hususu kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergeler kabul edilmemiştir. 

2. — Anayasanın öngördüğü kanunlarla, çıkarıl
masında zorunluluk bulunan kanunların görüşülüp, 
sonuçlandırılmasını aksatmamak kaydıyla, ayda iki 
çalışma günün, gündeme girmiş bulunan kanun tek
liflerinin görüşülmesine ayrılmasına dair Bahtiyar 
UZUNOĞLU'nun önergesi .(4/53) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Uzunoğlu'nun 
bir önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın öngördüğü kanunlarla, çıkarılma

sında zorunluluk bulunan kanunların görüşülüp sonuç
landırılmasını aksatmamak kaydıyla Meclisimizin ay
da iki çalışma gününün, gündeme girmiş bulunan ka
nun tekliflerine ayrılmasını ve bu günler için Sayın 
Başkanlığın özel gündem tespit etmesini saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Uzunoğlu'nun 
bu önergesi Başkanlık Divanınca da incelenmiştir. 
Gerek görüldüğünde Başkanlık Divanınca özel gün
dem yapılaca'k ve bu istek yerine getirilmeye çalışı
lacaktır; arz ederim. 

3. — Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip BAL
KAR'm şehit edilmesi olayında, olay m önlenmesi için 
büyük fedekârhk göstererek hayatını kaybeden ve 
yaralanan Yugoslav vatandaşlarının yakınlarına, Yu
goslavya Cumhurbaşkanına ve Yasama Meclisine, Da
nışma Meclisinin şükran borcunun bildirilmesine; yi
ne aynı olayda vazifelerini cansiperane olarak yeri
ne getiren iki Yugoslav Polisinin, Danışma Meclisi
nin misafiri olarak bir hafta müddetle Türkiye'ye da
vet edilmesine dair Osman YAVUZ ve arkadaşlarının 
önergesi. (4/54) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var; okuutyorum: 
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Yüce Başkanlığa 
Türkiye'nin Belgrat Büyükelçisi Sayın Galip Bal

kar'ın Ermeni teröristlerce hunharca ve kahpece şe
hit edilmesinden dolayı millet olarak üzüntümüz çok 
büyüktür. Bu şehit edilme olayında Yugoslavya, Mil
let olarak, Hükümet olarak ve Devlet olarak unutul
mayacak ve daima kalplerimizde yer alacak bir hay
siyet örneği vermiştir. O menfur suikast esnasında hain 
Ermeni katilin üzerine atılan genç Yugoslav delikanlı
sı ve emekli albay da Millet olarak Yugoslavların 
yüz akı olmuşlardır. Yugoslav polisinin de cesaretle 
meseleye gönülden eğilmesi, hepimizce duyulan acıyı 
az da olsa hafifletmiştir. Yüce Meclisimizin dünya 
terörizminin önlenmesinde ve yok edilmesinde cesa
retle ve azimle hayatlarını hiçe sayarak yardımcı olan
lara şükran borcu olduğunun Sayın Yugoslavya Cum
hurbaşkanına, Yasama Meclisine, Baş'bakanına, ölen 
ve yaralanan Yugoslavya vatandaşlarının yakınlarına 
bildirilmesini, teröristlerle silahlı müsademe yapan, 
cansiperane vazifelerini yerine getiren iki Yugoslav 
polisinin de Danışma Meclisimizin misafiri olmak 

IV. — GÖR1 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerindeler. 

Dün 17 nci maddede kalmıştık; 17 nci maddeyi 
okutuyorum : 

Korunma kararı 
MADDE 17. — Korunmaya Muhtaç Çocukların 

Kurum sorumluluğunda bakılıp yetiştirilmeleri husu
sundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mah
kemece alınır. Bu karar için gerekli evrakın düzen
lenmesi ve ilgili mahkemeye gönderilmesi kurumca 
yerine getirilir. 

Kurum yaptığı inceleme sonucu, haklarında der
hal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk gördüğü 

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

üzere bir hafta müddetle Türkiye'ye davet edilme
sini yüksek tensiplerinize saygıyla arz ederiz. 

Osman YAVUZ Fuat YILMAZ 
Zeki ÖZKAYA Erdoğan BAYIK 

t. Doğan GÜRBÜZ 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Başkanlık Divanınca 

bu önerge üzerinde de görüşme yapılmış, önergenin 
ilk kısmında teklif edilen, şüphesiz bu olaydan do
layı Danışma Meclisinin bu Yugoslav gencinin ve 
vatandaşının fedakârlığı karşısında duyulan memnu
niyet ifade edilmiştir; yalnız davet kısmının, Dışiş
leri Bakanlığıyla yapılacak görüşme sonunda, eğer 
mutabakata varılırsa gereği yerine getirilecektir; arz 
ederim. 

Bilgi olarak da şu hususu arz etmek. istiyorum; 
Anayasa Komisyonumuzda 1, Adalet Komisyonunda 
2, Millî Eğitim Komisyonunda 1, İktisadî işler Ko
misyonunda da 1 üyelik açıktır. Bu üyeliklere seçim 
Pazartesi günü yapılacaktır. Bir hazırlık yapmak veya 
aday olmak konusunda kararlı olan arkadaşların 'bil
gilerine arz ediyorum. 

çocukları mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Ka
nuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında 
bakım altına alır. 

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

Komisyonun ve Hükümetin 'bir diyeceği?... Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Tosyalı'nm bir önergesi 

var okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 349 S. Sayılı Kanun Tasarı
sının 17 nci maddesinin birinci fıkrası ikinci cümle
sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

i «Bu karar için gerekli belgeler Kurumca dü
zenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, herhalde açıklanacak 
bir konu değil, tamamen 'belirli 'bir konu?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim, 
açıklanacak bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun ve Sayın Hü
kümetin görüşünü rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Katılıyoruz efen
dim. 

ŞULEN İŞLER 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmaktadır, önergeyi 
kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

Birinci fıkranın ikinci cümlesini Sayın Tosyalı' 
nın önergesi istikametinde değiştirmek suretiyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler,.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Korunma kararının süresi ve kaldırılması 
MADDE 18. — Korunma kararları genel olarak 

çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak, gerekli 
görülen durumlarda kurum yetkililerinin önerisi üze
rine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırıla
bileceği gibi reşit olduktan sonra da zorunlu haller
de çocuğun izni alınmak şartıyla devamı hususunda 
karar verilebilir. Kurum, korunma kararı kalkan ço
cukların toplum içinde izlenmesinden de sorumludur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Parlak; buyurun efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Tasarının «Korunma kararının süresi ve kaldırıl
ması» kenar başlıklı 18 inci maddesi şu şekilde dü
zenlenmiştir: «Korunma kararlan genel olarak çocuk 
reşit olana kadar devam eder. Ancak, gerekli görü
len durumlarda kurum yetkililerinin önerisi üzerine 
mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabilece
ği gibi reşit olduktan sonra da zorunlu hallerde ço
cuğun izni alınmak şartıyla devamı hususunda ka
rar verilebilir. Kurum, korunma kararı kalkan ço
cukların toplum içinde izlenmesinden de sorumlu
dur.» 

Bu maddenin iki önemli yanı var. Birincisi; ço
cuğun veya gencin reşit olmadan önceki süre için
de korunma kararının kaldırılmasıdır, ki bu herhal
de mahkeme kararının dayandığı sebeplerin ortadan 
kalkmasıyla mümkün olabilmektedir. Bana göre bu 
maddede özellikle yeni oluşturduğumuz Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun özellikle ye
tiştirme yurtlarında reşit olduktan sonra zorunlu hal
lerde de çocuğun izni alınmak şartıyla devamı husu
sunda gösterilecek titizlik önemlidir. 

Bugüne kadar yapılan uygulamada genellikle ye
tiştirme yurtlarında ta küçükken, bebekten alınan 
çocuk, yuvadan, anaokulundan ve belirli tahsil sü
resini yapmışsa (Ki durumuna göre) 18 yaşına ka

dar Devlet ıbağrına basıyor, yurtta barındırıyor; ye
diriyor, içiriyor. Ancak 18 yaşına gelen gençlerin 
büyük ıbir kısmı «reşit olmuştur» gerekçesiyle ko
runma kararı kaldırılıyor ve âdeta hiçbir yuvası, ba
rınacağı yeri, geçim kaynağı da sağlanmadan orta
da bırakılıyordu. 

Bu konuda hiçbir önergem yoktur; ancak, konu
nun bu yönüyle ele alınması açısından görüşlerimi 
arz etmek istiyorum. Bu zorunluluk mutlak suret
te genç, reşit de olsa, gideceği bir yer olmadığı için, 
dayanacağı bir güvencesi olmadığı için, kendisine bir 
çorba içirecek bir yuvası olmadığı için, mutlaka iş 
sahibi kılınıncaya kadar, bir gelir kaynağına sahip 
kılınıncaya kadar bunların bu kararlarının deva
mı zorunluluk halinde değerlendirilmelidir. 

Maddenin gerekçesinde konu kısmen dile getiril
miş; fakat bana göre yeterli değildir. Bu madde hük
mü gereğince kurum yetkililerinin teklifi üzerine ko
runma kararlarını kaldırma yolunda, çocuk reşit ol
madan girişimde bulunabileceği gibi (Ki bu herhalde 
korunma kararını öngören şartlar ortadan kalktığı 
içindir; ya sahibi çıkmıştır, ya anası var, ya babası 
veya bir başka neden vardır, mahkeme kararı ile bu 
şekilde kaldırılma yolunda bir girişime girilebiliyor.) 
aynı zamanda reşit olduktan sonra da özel durumlar 
dikkate alınarak korunma kararının devamı hususun
da işlemde bulunabilecektir. 

Bu özel durum genellikle, geçmişte şu şekilde de
ğerlendirilmiştir: Çocuğun psikolojikman, bedenen 
sakat olması, ruhen sakat olması veya bir başka özü-
rü bulunmasına dayandırılıyordu. Bana göre, hiçbir 
özürü olmasa dahi, genç nereye gidecek?... Bugün 
hepimizin kardeşleri, evlatları vardır, adam 24 ya
şına geliyor, hatta 25, 26 yaşına geliyor; işsizdir. 
Kovuyor muyuz evden?... Mecbur kalıyoruz harç
lığını da; icabında utanıyor bizden istemeye, anası 
vasıtasıyla veriyoruz. O adam, o genç bir işe girin
ceye kadar behemehal bir zorunluluk telakki edil
melidir ve Kurum, korunmaya muhtaç olan bu ço
cuğun kararını kaldırmamalı ve bu şekilde yetiştir
me yurdunda tekrar ailesinde kalan bir genç gibi 
mutlaka korunma durumunda bırakılmalıdır. 

Bu konunun bu şekilde ilgililerce değerlendirilme
sini arz eder, yüksek takdirlerinize sunarım. 

Saygılarımı arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Komisyon, siz cevap verdikten sonra mı 

önergeye geçeyim, yoksa önerge de değerlendiril
dikten sonra, hem önergeye, hem de sayın üyeye mi 
cevap vermek istersiniz? 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Önerge sonuçlan
dıktan sonra Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — iHay hay. 
Bu madde ile ilgili Sayın Eroğlu'nun bir öner

gesi var; okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 18 inci maddesinin 
son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gıyla arz ederim^ 

Hamza EROĞLU 
«Kurum, korunma kararı kalkan çocukların top

lum içinde izlenmesinden ve maddî ve manevî yön
den desteklenmesinden de sorumludur.» 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, açıklayacak mısı
nız? 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, çok 
açıktır. 'Mesele, korunma kararı kaldırılmasından 
sonra dahi çocukların dışarıya atılmaması, onunla 
Kurumun meşgul olmasıdır. Çünkü 18 yaşından son
raki gelişmeyle ilgili, çocukların kaderi üzerinde Ku- I 
rumun ilgilerini çekmek bakımından verilmiştir. Bi- I 
raz önce konuyla ilgili açıklamayı da kıymetli arka
daşım Sayın Parlak yapmıştır. Mesele gayet açik- I 
tır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde konuşmak iste- I 

yen sayın üye?... Yok. 
O halde, Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Sayın Parlak arkadaşımın konuşmalarını dikkat

le izledik. Zaten, korunmaya muhtaç çocuk bir mah
keme kararıyla korunmaya almıyor; mahkeme kararı- I 
na dayanıyor. I 

Maddedeki «reşit» sözcüğü, Medenî Kanunumuz-
daki rüşt yaşını ifade eder. Bu da 18 yaşını ikma-
liyle olur. Bu gibi koruma altına alınan çocuğun, bel
ki 18 yaşını bitirmesine rağmen, reşit olmasına rağ- I 
men tahsili de devam ediyordu. Bu halde kurum, 
korunmaya devam edecektir; fakat 18 yaşını bitiren I 
bir kişinin, Medenî Kanunumuza göre tamamen 'ha
reketlerinde de serbest olmasına rağmen, yine mah
kemenin verdiği koruma kararındaki gerekçelerin 
ortadan kalkması halinde, Kurum tarafından mah
kemeye yapılacak öneri üzerine mahkeme tarafın- { 
dan koruma kararı kaldırılabilecektir. 

Bundan sonra, Sayın Eroğlu Hocamızın da ileri I 
sürdükleri husus son fıkrada belirtilmiştir. «Kurum, | 
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koruma kararı kalkan çocukların toplum içinde izlen
mesinden de sorumludur.» deniyor; fakat «maddî 
bakımdan desteklenmesi» sözünün ileride Kuruma 
büyük maddî külfet getirebileceği kanısındayız Ko
misyon olarak. Bu nedenle, «Maddî ve manevî ba
kımdan da izlenmesi ve desteklenmesi» şeklinde olur
sa, bu yönden katılıyoruz efendim. 

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

KAYA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan; aynı ne
denlerle Komisyon görüşüne katılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, redaksiyon 

için. 
KAMER GENÇ — Soru soracağım Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim; sorulara 

da, redaksiyona da imkân vereceğim. 
Sayın Devrimsel, şöyle işaret ettiniz: «Kurum, 

korunma kararı kalkan çocukların toplum içinde iz
lenmesinden ve desteklenmesinden...» 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Evet Sayın Baş
kan, «izlenmesinden ve desteklenmesinden...» 

BAŞKAN — «Maddî ve manevî»yi benimsemi
yorsunuz?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER" KOMİSYONU 
BAŞKAN ZEKİ ÇAKMAKÇI — «Desteklenme» 
demek, onları ifade eder efendim. 

BAŞKAN — «Desteklenme» ifade eder diyorsu
nuz. 

«İzlenmesinden ve desteklenmesinden sorumlu
dur.» 

Sayın Eroğlu, görüşünüzü belirtir misiniz? 

HAMZA EROĞLU — Uyuyorum efendim. 
BAŞKAN — Uyuyorsunuz, teşekkür ederim. 
EVIİYA PARLAK — Sayın Başkanım, bir hu

susu sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Soru sorma imkânı da vereceğim, 

redaksiyon için de imkân vereceğim. 
Değerli üyeler; Saym Eroğlu, Komisyonun bu tek

lifine uymak suretiyle önergesini bu tarzda değiştir
miş oluyorlar. Bu önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılıyorlar. O itibarla önergeyi kesin 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi soruları rica edeyim. 
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Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Benim arz etmek istediğime karşılık Sayın Komis

yon Sözcüsünün verdiği cevapla ben tatmin olmadım. 
Benim sormak istediğim husus şu şekildedir : Geç
mişte olmuştur; çocuk 18 yaşına geliyor, hiç kimse
siz ve bebekken alınmış, korunmaya dahil edilmiş bir 
çocuk düşününüz, ©u çocuk tahsil yapmıyor, her
hangi bir işte de bulunmamış, özürlü de değil; fa
kat bu gençlerin barınacağı başka bir yuvası da yok, 
bunun hakkında bu korunma kararı veyahut korun
ma kararının devam ettirilmesi düşünülüyor mu?.. 
Açıkça bu örnekten hareket edilmesini istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Evliya Parlak'ın istediği husus zaten madde 
metninde vardır. 18 yaşına gelmiş; ama bir dayanağı 
olmayan çocuğu, Kurum maddeye göre yine deste
ğinden mahrum bırakmıyor. Bu çocuk eğer okumuyor
sa, kendisine iş bulması konusunda muhakkak ki yar
dımcı olunacaktır; ama o iş bulunacak çocuk, gös
terilen işi beğenmezse; birini beğenmez, ikisini be
ğenmezse, üçünü beğenmezse artık Kurumun da ya
pacağı ıherhalde hayatı sonuna kadar ona bakmak ol
mayacaktır. Bu, bir yerde mevcut gençliği, çocuğu, o 
durumdaki kişileri atalete, tembelliğe sevk edecektir. 

Bu bakımdan, muhakkak ki Kurum kendisine her 
yönüyle yardımcı olacaktır; eğer okumuyorsa iş bul
ma konusunda, biraz evvel arz ettiğim gibi, desteğini 
bırakmayacaktır. O yönleriyle, madde zannederim 
yeterlidir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSayın Gönç, buyurun sorun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; bu madde

nin sonundaki; «Kurum, korunma kararı kalkan ço
cukların toplum içinde izlenmesinden ve desteklenme
sinden sorumludur.» cümlesinde, ben buradaki so
rumluluğun hududunu öğrenmek istiyorum. Cezaî so
rumluluk mu olacak, hukukî sorumluluk mu olacak, 
malî sorumluluk mu olacak? Nasıl bir sorumluluk 
olacak? 'Bu şekilde giden çocuk bir suç işlediğinde 
mi Kurum sorumlu olacak? Yani ben bunu çok müp
hem b'ir ifade olarak görüyorum. Sayın Komisyon 
bunu 'biraz açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür efderim Sayın Genç. 
Buyurun 'Sayın Devrimsel. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Kurumun sorumluluğundan bahsediyoruz. Cezaî 
sorumluluklar şahsî olur. Böyle bir sorumluluk yok 
gayet ıtabiî. Ancak 'bu sorumluluk, Kurumun mane
vî sorumluluğu olarak telakki edilmek lazım. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim. 
Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkanım; bu son ka

bul edilen önerge ile zannediyorum ki bu Kuruma 
çok büyük bir yükümlülük geliyor. Bilmiyorum ama, 
ben yorumu çok dikkatli yapmakta fayda umuyo
rum. Bunun için şu soruyu soruyorum : Bir defa, bu 
sorumluluğun süresi nedir? Kaç yaşına kadar gide
cektir? Ayrıca, «Destekleme» ile neyi kastediyorlar 
acalba? «Destekleme» kelimesinden ne anlıyorlar, bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim; reşit 
olmayan kişilerin korunması malumunuzdur; herhal
de söz konusu olan reşit kişilerin korunmasıyla ilgili
dir, 

Şimdi, bu Kurum bir sosyal yardım kurumudur. 
Sosyal yardım kurumunu, 18 yaşını bitiren bir kişiyi, 
iş bulamadı diye ölünceye kadar 'bakmayı tekeffül 
ediyor anlamında almamak lazım. Zaten maddî ba
kımdan bu Kurum böyle bir şeyin altından tabiî ki 
kalkamaz değerli üyeler. Ancak iş bulmasına yar
dımcı olur. Zaten 4 üncü maddedeki «Görevler» bö
lümünde de mümkün olduğu ölçüde yardım edileceği 
söz konusudur. Onun için, bunun ötesinde bir so
rumluluğu Kuruma yüklememek lazım, maddeyi de 
böyle tefsir etmemek lazım'dır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Redaksiyon bakımımdan söz isteyen Sayın Ergi-

nay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; önce bu 

kenar başlığındaki tabir, ^Korunma kararının» değil, 
«Korunma kararlarının süresi ve kaldırılması» ol
malıdır; 'bu birincisi. 

Maddenin ikinci cümlesindeki ikinci satırında, 
«Ancak»tan sonra «bu kararlar» ibaresinin fail ola
rak konulması şarttır; iki. Aksi takdirde, «'kaldırı
labileceği gibi» denince, neyin kaldırılabileceği belli 
değildir; çünkü bir nokta ile yukarıdaki cümleden 
ayrılıyor. «Ancak bu kararlar gerekli görüldüğü takr 
dirde...» diye devam edecektir* 
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Üçüncüsü; alttan üçüncü satırda, «izrii» kelimesi, 
«rızası» olmak gerekir. izin başka şeydir, rıza başjka 
şeydir. Aslında bir çocuk bakımından «izin verir mi
sin?» denmez, «Kabul ediyor musun?» denir. «Rıza» 
denmek daha uygun olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Hocamı
zın üç önerisine de katılıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Bizde katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katı
lıyor, 

Değeri üyeler; evvela redaksiyon bakımımdan, 
baştan itibaren tekifler Komisyonca ve Hükümetçe 
de kabul edildiği için tekrar ediyorum. 

«'Korunma kararının» değil, «Korunma 'karariarı-
nın» oluyor. Maddenin ikinci satırında, «Ancak»tan 
sonra «bu 'kararlar» ilave ediliyor. Maddenin alttan 
üçüncü satırında, «Çocuğun izni» yerine «çocuğun 
rızası» kelimeleri konuyor ve sonra Sayın Eroğlu'nun 
önergesi istikametinde değiştirilen son fıkra ile bir
likte maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Korunmaya muhtaç çocukların öğretimlerinin sağ

lanması 
MADDE 19. — Okul çağındaki korunmaya muh

taç çocukların öğretimleri ya da bir meslek sahibi 
edilmeleri Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu ku
ruluşlarına ait okullarda gerçekleştirilir. İlk öğreni
mini tamamlayan korunmaya muhtaç çocuklardan 
yetenekli görülenlerin daha ileri düzeyde tahsil yap
mak üzere üst okullara devamı, ilgili Bakanlı'k ve ku
ruluşlarca yeterli kontenjan ayrılmak suretiyle ön
celikle sağlanır. 

Kör, işitme ve konuşma özürlü, ortopedik ve di
ğer bedensel sakatlar ile aklî ve ruhî yönden özürlü 
ve benzeri durumda olup da özel eğitime -ihtiyaç gös
teren korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğre
timleri Millî Eğittim Bakanlığınca tesis edilen okul
larda yerine getirilir. 

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

Maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 349 sıra sayılı Tasarının 

19 uncu maddesinin başlık ve metninin Millî Eği
tim Komisyonunun teklif ettiği şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 349 sıra sayılı Kanun 
Tasarısının 19 uncu maddesinde kenar başlığın, Mil
lî Eğitim Komisyonu metninde olduğu gibi, «'Korun
maya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimlerinin 
sağlanması» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Evliya PARLAK 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısının 19 uncu mad
desinin başlı|ının; 

L «Korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve 
öğretimlierinin sağlanması» şeklinde değiştirilmesi; 

2. Madde içerisinde de ilk satıra, «eğitim ve» 
kelimelerinin ilave edilmesini arz ve teklif ederim. 

Nihat KUBİLAY 
'Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 349 Sıra sayılı Tasarının 
19 uncu maddesinin ikindi satırındaki «... çocukların» 
kelimesinden sonra «eğitim ve» kelimelerinin ilave 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 
BAŞKAN — Evet, İlk önerge Sayın Kantarcıoğ-

lu'nun. 
Sayın Kantarcıoğlu, önergenizle ilgili bir açıkla

ma yapacak mısınız?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

açıklama yapmaya gerek görmüyorum; önergem ga
yet açıktır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, usulle 

İlgili olara'k söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Efendim, benim iki öner

gem var, Sayın Kubilay'm önergesi var, Sayın Kan-
tarcıoğlu'nun önergesi var; hepsinin mahiyeti aynı
dır. Bu önergelerin birleştirilerek görüşülmesinde ya
rar vardır. Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği, 
metin, bizim arzu ettiğimiz düzendedir. Bunu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşek'kür ederim. 
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Sayın Parlak; aynı yola başvurmak isterdik; fa
kat umumiyetle «Birleştirelkn» dediğimiz zaman, 
«Hayır, önergelerimiz teker ıteker değerlendirilsin» 
deniliyor. 

EVLİYA PARLAK — Amaç ayrı olursa tabiî 
öyle yapılır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeler üze
rinde, lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Balkan, önerge sa
hibi olarak açıklama yapmak istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak.. 
Sayın Kübilay, önergelerin hepsinin aynı mahiyet

te olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi hususunu siz 
de kabul ediyorsunuz değil mi efertdim?.. 

NİHAT KÜBİLAY — Gerekirse açıklama yapa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay, arzu ederseniz söz veririz 
efendim. 

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

kadaşlar; aslında yapacağım açıklama çok kısa ola
caktın 

Maddenin kenarbaşlığında «Korunmaya muhtaç 
çocukların öğretimlerinin sağlanması» deniliyor. Oy
sa, hepimiz bilmekteyiz ki, öğretim tek başına hiçbir 
zaman, hiçbir kurumda ele alınmamaktadır. 

Maddeyi okuyoruz : «Okul çağındaki korunmaya 
muhtaç çocukların öğretimleri ya da bir meslek sa
hibi edilmeleri Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu 
kuruluşlarına ait okullarda gerçekleştirilir.» 

Bu, zaiten 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun 
2 nci maddesinde belirlenen «Türk Millî Eğitiminin 
amaçlarının bir ifadesidir. Bu amacın gerçekleştiril
mesi elbette ki, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda yapılır; ama bu okullarda yapılan yalnız öğretim 
değildir, mutlak surette eğitim ve öğretim bir arada 
görülmektedir. Buna göre düzenlenmesi gerekir; ki, 
hem hükümetin metninde hem Komisyonun metnin
de, son cümlede bu arz etmek istediğim noktaya da 
gelinmiştir. 

Son fıkrayı okuyorum : «Kör, işitme ve konuş
ma özürlü, ortopedik ve diğer bedensel sakatlar ile 
aklî ve ruhî yönden özürlü ve benzeri durumda olup 
da özel eğitime ihtiyaç gösteren korunmaya muhtaç 
çocukların eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Bakan
lığınca tesis edilen okullarda yerine getirilir.» 

Bu son fıkra amaca uygun düzenlenmiştir, öbü
rü bir noktada bir redaksiyon eksikliği taşımaktadır. 
Açıkça ben, görüşmeye açmadan bu hususun düzen

leneceğini, Komisyonun ifade edeceğini bekliyordum, 
ifade etmemişler. 

Bunu yüksek takdirlerinize arz eder, teşekkürle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kubilay, açıklama yapmaya gerek görüyor 

musunuz?.* 
NİHAT KUBİLAY — Efendim, müsaade eder

seniz çok kısa olarak yerimden arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kubilay. 

NİHAT KUBİLAY — Herhalde Komisyonumuz, 
bunu bir atlama veya bir sehiv eseri olarak eksik 
bırakmışlardır. Çünkü, Millî Eğitim Bakanlığının is
minden de anlaşılacağı üzere, öğretimden önce eği
tim gelir. Hele korunmaya muhtaç olan çocukları
mız için, öğretimden çok daha önce eğitilmesi ge
reklidir. 

Bu bakımdan, kenarbaşlığmın «Korunmaya muh
taç çocukların eğitim ve öğretimi» şeklinde; «Eğitim» 
kelimesinin ilavesini ısrarla önermekteyiz. 

Maddenin birinci satırında da «Eğitim» kelimesi 
yine atlanmış herhalde. Önergemiz, «eğitim ve» ke
limelerinin ilavesi yönündedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, 
önerilere aynen katılıyoruz. Başlığın; Millî Eğitim 
Komisyonundan geldiği şekilde, «eğitim ve» şeklinde; 
keza birinci cümledeki «eğitim ve öğretimleri» şek
linde olmasına katılıyoruz. 

Yalnız, Millî Eğitim Komisyonu Raporundaki 
«ortopedik» kelimesinin yazılmasında herhalde bir 
hata var; o, bizim Komisyon metnindeki gibi alacak 
efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim; teşekkür ederim. Böy
lece, sayın önerge sahiplerinin tekliflerine Komis
yonca uyulmuş oluyor efendim. 

Değerli üyeler; Komisyon, maddeyi teklif edilen 
öneriler doğrultusunda düzenlemeyi kabul ediyor. Bu 
nedenle maddede redaksiyon bakımından bir konu 
yok. 

Maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.., Kabul Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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20 inci maddeyi okutuyorum : 
Mirasın kuruma geçmesi 
MADDE 20. — Kuruma bağlı kuruluşlarda ba

kılmakta iken mirasçı bırakmaksızın ölen kimselerin 
mirası kuruma geçer. Kurum, terekenin borcundan 
ancak; kendisine geçen mallar ölçüsünde sorumlu 
olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
abul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 

Haciz, devir ve temlik ayrıcalığı 
MADDE 21. — Bu Kanun gereğince korunmaya 

ve yardıma muhtaç aile ve kişilere yapılacak ödeme
ler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik 
ve haciz edilemez. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir,: 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Dava açma hakkı 
MADDE 22. — Kurum, kendisine yardımda bu

lunduğu kişiler için Medenî Kanun hükümlerine gö
re nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava aç
mak ve ödediği yardım paraları ile aynî yardımların 
tutarını ve diğer her türlü giderleri bu kişilerden is
temek hakkına sahiptir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum, 
Kurumun malları 

MADDE 23. — Kurumun mal, para ve para hük
mündeki evrak ve senetleri ile vesair malları Devlet 
malı hükmündedir. Bunlar üzerinde suç işleyen me
murlar bu suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi ce
zalandırılır. Kurumun alacakları Devlet alacağı de
recesinde imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflas hükümleri yürümez. 
Kuruma ait taşınmaz malların satış ve devrinde 

Maliye Bakanlığının izninin alınması zorunludur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kurumun teşkilatı bulunmayan yerlerde hizmetin 

yürütülmesi 
MADDE 24. — Kurum, teşkilatlanması bütün 

yurtta tamamlanıncaya kadar, ihtiyaç duyulan alan 
ve konularda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilatı ve diğer birimleriyle işbirliği halinde gerekli 
hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurumun sembolü 
MADDE 25. — Kurumun sembolü, beyaz zemin 

üzerindeki kırmızı renkli yıldız içinde beyaz renkli 
ay esas alınmak suretiyle, Kurumun temel amaç ve 
görevlerine uygun olarak sembolize edilir. 

BAŞKAN — IMadde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, metinde ifade 
bakımından bir düşüklük var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Şimdi, «Kurumun sembolü, 

(Şöyle yapılarak) sembolize edilir.» deniyor. Bunun 
bir anlamı yok; bunu başka bir şekilde ifade etmek 
lazımdır. 

«Sembolü şudur» denilirse, olur; «Sembolize edi
lir» demek olmuyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
şöyle başlarsak düzeliyor zannediyorum ifade; «Ku
rumun sembolü» ifadesinden «un» ekini ve «sembo
lü» kelimesini kaldırıyoruz, devam ediyoruz, «olarak 
sembolize edilir.» 

BAŞKAN — «Kurum, beyaz zemin üzerindeki 
kırmızı renkli yıldız içinde beyaz renkli ay esas alın
mak suretiyle Kurumun temel amaç ve görevlerine 
uygun olarak sembolize edilir.» şeklinde oluyor. 

HAMZA EROĞLU — «Sembolize edilir» yeri
ne, «sembolleştirilir» demek daha uygun olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — «Sembolize edi
lir» daha kullanılan bir ifadedir; bence daha uygun 
olur. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Genel Kurulun, 
bu konuda başka bir kelime önerisi var mı?.. Yok. 

Değerli üyeler, 25 inci maddeyi, birinci satırda
ki «Kurumun» kelimesinin «un» unu siliyoruz, «sem-
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bolü» kaldırıyoruz. Bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Onurlandırma 
MADDE 26. — Kuruma maddî ve manevî büyük 

hizmet ve katkılarda bulunan özel ve tüzelkişiler, 
yönetmelikçe belirlenecek esaslara uygun olarak ma
dalya veya diğer şekillerde onurlandırılır ve bunla
rın adı Kurumun onur levhası ve listelerine işlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
MADDE 27. — 12.6.1959 tarih ve 7355 sayılı 

Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuru
ma bağlanmıştır. Kurum, Sosyal Hizmetler Enstitü
sünün idarî ve bilimsel işlerini düzenlemek ve de
netimini yapmakla yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikler 
MADDE 28. — Merkez ve Taşra Teşkilatı ile ku

ruluşların görev, sorumluluk ve işleyişleri, görevlile
rin yetki ve sorumlulukları, atanacaklarda aranacak 
nitelikler; bu Kanun gereğince yapılacak her türlü 
yardım ve hizmetlerin kapsamı, hizmetlerin uygula
nışı, kimlerin hangi şartlarla nasıl ve ne ölçüde yar
dım ve hizmetlerden yararlanacağı, yardımların öde
me ve durdurulmasını şekil ve esasları; sosyal yar
dım pullarının şekli, dağıtımı, bedellerinin tahsili ile 
diğer gelirlerinin tahsil usul ve esasları, bu konuda 
kişi ve kurumların görev ve sorumlulukları; kamu 
kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ile gerçek ve 
özel hukuk tüzelkişilerine ait sosyal hizmet kuru
luşları ile ilgili olarak bu Kanunla Kuruma verilen 
görevlere ilişkin esaslar en geç bir yıl içinde çıkarı
lacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. Sayın Eroğlu, Sayın Narlıoğlu. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, bu maddede iki 

önemli konu var; bir tanesi süreyle ilgili. Mevzuatı
mıza göre, Anayasanın yönetmelikle ilgili hükmü ışı

ğı altında, idare her zaman kanunun uygulanması
nı sağlamak amacıyla yönetmelikler çıkarabilir. Bu
nun bir süreyle sınırlandırılmış olması, pek ihtiyaca 
cevap verecek şekilde görülmemektedir. Belki şu şe
kilde yorumlanabilir; en az bir yıllık süre içerisinde 
bunların çıkartılması gereği ifade edildiğinden süre 
konmuş olabilir. Ancak, çıkarılacak çok yönetmelik 
vardır, bu-yönetmeliklerin, konuları itibariyle de çı
karılması öngörüldüğünden bir yıllık süre içerisinde 
çıkarılmasına pek ihtimal veremiyorum. İdarenin ge
niş takdir salahiyeti bulunduğundan, bu bir yıllık sü
renin kaldırılmasında gerek görmekteyim. 

İkinci önemli konu; kurulacak kurum gibi ku
rumlar bizim idarî teşkilatımız içerisinde vardır, ör
nekleri vardır. Bu tür kurumların çıkaracağı yönet
meliklerin, kimin tarafından çıkarılacağı önemli bir 
konudur. Kurum, kamu tüzelkişiliğini haiz olmasın
dan ötürü ve Anayasada kamu tüzelkişileri tarafın
dan yönetmelik çıkartma imkânı da mevcut oldu
ğundan, çıkarılacak yönetmeliklerin kimin tarafından 
çıkarılacağının, ayrıca açıkça belirtilmesinde yarar 
vardır. Her ne kadar Kurum, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından da çıkarılması öngörülüyor ise de, 
bunun burada açıklanmasında yarar görmekteyim. 

Bir diğer konu da; yine yönetmeliklerin çıkarıl
ması hususunda, mesela 19 uncu maddede; müsaade 
buyurursanız ifade edeyim, korunmaya muhtaç ço
cukların öğretimlerinin sağlanması konusunda da çı
karılacak bir yönetmeliğin mutlaka Millî Eğitim Ba
kanlığının da iştiraki ile sağlanması lazım. 

Bir önerge vermiş değilim, takdir, Sayın Komis
yon Başkanı ve üyelerinin dikkatine sunulacaktır. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

bu madde Bütçe - Plan Komisyonuna geldiği zaman, 
uzun uzun görüşüldü ve Anayasaya uygun bir hale 
getirildi. Tabiî bu konu böyle birkaç komisyondan 
geçtiği için bendeniz önerge vermedim. Yalnız şu ko
nuyu hatırlatmak istiyorum. 

Anayasamız, «Memurların ve kamu tüzelkişileri
nin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan 
ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri kanunla dü
zenlenir» diyor. Şimdi, böyle bir madde aşağıya al
dığımız zaman, görevlilerin yetki, sorumluluk ve ata
ma esasları alınıyor ve atanacakları! nitelikleri yö
netmeliğe bırakılıyor. Bu, kanımca Anayasaya taban 
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tabana zıt olan bir konudur ve bu örnek olacaktır 
diğer kanunlarda. O bakımdan, Sayın Komisyonun 
ve Sayın Hükümetin dikkatini çekerim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, 
biz Komisyon olarak yönetmeliğin en geç bir yıl içe
risinde çıkarılmasını maddede belirtirken, idareye 
sürat kazandırmak amacıyla bunu koymuştuk. 

Genellikle hükümetler yavaş hareket etmeye ve 
süre ile bağlı kalmamaya çalışırken, aslında Genel 
Kurulda üye arkadaşlar bunun belli bir sürede da
ha çabuk yapılmasını isterler. Biz, Komisyon olarak 
Sayın Eroğlu Hocamızın sürenin kaldırılmasını iste
mesi yolundaki önerisine maalesef katılamıyoruz; 
çünkü biz, idareye bir an önce Yasanın uygulanma
sını sağlayacak yönetmeliğin çıkartılması için bir zor
lama getirmeyi uygun bulduk. 

Sayın Narlıoğlu Anayasaya aykırılığını belirttiler. 
Bu, memurların genel memuriyet görevleriyle ilgili 
değil, çıkan bu Yasanın uygulanmasıyla ilgilidir. Bu 
nedenle Anayasadaki memurların görev, yetki ve so
rumluluklarının kanunla düzenlenmesi hükmünün bu
rada da geçerli olacağı kanısında değiliz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak üzere, buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, sormak is

tediğim konu şudur : 
28 inci maddede sözü edilen yönetmelkiler Res

mî Gazetede yayımlanacak mıdır?.. Soruşumun ne
denini de kısaca açıklayayım. Yeni Anayasanın yö
netmelikle ilgili maddesinin ilk fıkrasında, «Hangi 
yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı ka
nunla belirtilir» diyor idi ve bunun uygulamasının 
nasıl olacağını, bir kanun tasarısı görüşülürken Sa
yın Maliye Bakanımıza sormuştum; «Bu, yönetme
likten bahseden kanunda mı gösterilecektir, yoksa 
topunu ilgilendiren, hangi yönetmeliklerin Resmî Ga
zetede yayınlanacağını gösterir bir kanun mu çıkarı
lacaktır?» Bana verdikleri cevap, Hükümetin genel 
kanaatinin ve tutumunun bu olmuş olduğunu belirt
mişlerdi. Her kanun yönetmelik öngördükçe bunu be
lirtecektir demişlerdi. Şimdi bu açıdan bakılınca bu 
yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanmayacağı 
sonucuna varmaktayım, doğru mu efendim?.. Teşek
kür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, Sayın 
Tan'ın önerilerine şu şekilde katılabiliriz, eğer öne
ri böyle ise, yanlış anlamadıksa. Yönetmelikler Res
mî Gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girer şeklin
de bir öneri getiriyorlarsa, buna katılabiliriz Ko
misyon olarak. 

Yani bu Yasaya Resmî Gazetede yayınlanacağı 
zorunluluğunu da koyabiliriz, buna katılıyoruz Ko
misyon olarak. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Ana

yasanın ilgili hükmüne göre, bunların bir kanunla çö
zümlenmesi gerekiyor. Şu anda buraya yazılmış ol
ması veya olmaması hiçbir önem taşımayacaktır. Eli
mizdeki cetvelde 19 tane ivedilikle çıkması gereken 
kanunlar arasında 18 sıra numarasında Anayasanın 
124 üncü maddesi gereğince çıkarılacak kanun hangi 
yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanacağına iliş
kin kanun diye Başbakanlıktadır, daha sonra Danış
ma Meclisimize gelecektir. Ondan sonra ortaya çı
kacaktır. Şu anda aynı şeylerin kullanılmasında ya
rar vardır. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Acaba bu maddenin so

nunda, yönetmeliklerin çıkarılması ile ilgili olan bö
lümde bu kanunla kuruma verilen görevlere ilişkin 
esasta «en geç bir yıl içinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir» şeklinde bir hükmün ilavesinde yarar gö
rürler mi?.. 

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

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Eroğlu'nun 
önerisine katılıyoruz efendim Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Bu ilaveyi yapıyoruz. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun yaptığı açıklama tahmin 

ederim tekrar buraya Resmî Gazetede yayınlanacak
tır şeklinde bir ibare yok. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Lüzum yok efen
dim. 
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BAŞKAN — Konmasına lüzum bırakmıyor. Evet. 
«Bir yıl içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.» 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım bir soru sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Benim sordu

ğum soruya bir karşılık verdiler. Hangi maddede me
murların nitelikleri gösterilir?.. Yok. Devlet Memur
ları Kanununun 2 nci maddesi Anayasanın o mad
desine, paraleldir, onların nitelikleri, atanmaları, yü
kümlülükleri o Devlet Memurları Kanununda gös
terilmiştir. Bu getirilen sistem Devlet Memurları Ka
nunu bertaraf eden bir sistemdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, Anaya
sa genel esaslar koymuştur. Bu madde yönetmeliğin 
kapsayacağı hususları belirtiyor, tamamen uygulama 
ile ilgilidir bu nedenle Sayın Narlıoğlu'nun belirtti
ği hususa katılamıyoruz efendim. Biz metnimizde 
ısrar ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi son olarak 
yaptığımız, maddenin sonundaki alttan ikinci satır
da «bir yıl içinde» den sonra «Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca» kelimelerinin ilave edilmesi sure
tiyle, bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 29'u okutuyorum. 

Yürürlükten kaldırma 
MADDE 29. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununda ve 
4862 sayılı Kanuna Bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde 
Değişiklikler Yapılmasına Dair 25.4.1963 tarih ve 
225 sayılı Kanunun Sosyal Hizmetler Genel Müdür
lüğünün Kuruluşu Hakkındaki 1 inci Maddesinin (b) 
fıkrası, 15.5.1957 tarih ve 6972 sayılı Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanun yürürlükten 
kaldırılmış, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu bünyesinde faaliyeti sürdürülecek olan münfe
sih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişi ve 
varlığına son verilmiştir. 

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

Bu madde ile ilgili üç önerge var, önergeleri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 349 sıra sayılı tasarının 

29 uncu maddesinin son cümlesindeki «münfesih» 
kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okumayalım; çün

kü o da münfesihle ilgilidir Sayın Çakmakçı'nın. Esa
sen bu konu Komisyonca yerine getirilmiştir. 

Sayın Tan'ın önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanun Tasarısının 29 uncu maddesinin son kısmı
nın «hizmetleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu tarafından yerine getirilecek olan Tür
kiye Çocuk Esirgeme Kurumunun hukukî varlığına 
son verilmiştir» şeklinde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
Vermiş olduğum önerge ile maddenin son kısmın

daki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesinde faaliyeti sürdürülecek olan münfesih Tür
kiye Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişi ve varlı
ğına son verilmiştir ifadesi yerine, «Hizmetleri Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın
dan yerine getirilecek olan Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumunun hukukî varlığına son verilmiştir» şeklin
de düzenlenmesini öneriyorum. 

Nedenlerini kısaca şöyle açıklayabilirim. Burada
ki düzenleme, aslında kendi içinde bazı çelişkileri de 
taşımaktadır. Eğer Kurum münfesih ise, bunun tek
rar hukukî varlığına kanunla niçin son veriliyor, 
münfesih olan, zaten var olmayan bir Kurumu tek
rar kanunla niçin sona erdiriyor?.. Kaldı ki, bunun 
münfesih olmadığını Millî Güvenlik Konseyinin 
4.5.1981 tarih ve 51 sayılı Kararındaki şu deyimden 
de ahlamak mümkündür. Kararın 2 nci maddesinde 
diyor ki, «Feshedilen, karar sadece kurumun organ
larını feshettiğini bildirmektedir. Feshedilen örgütler
de başarılı hizmet vermiş yöneticilerin yeniden gö
revlendirilmesi mümkündür.» eğer bu, bu karar ile 
feshedilmişse, o takdirde eskiden başarılı hizmet ver
miş olan yöneticilerin yeniden görevlendirileceği or
gan var olur mu, kalır mı?.. Hiç şüphesiz kalmaz 
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eğer Kurumun kendisi feshedilmişse, Kurumun orga
nı da kalmaz. O halde organda görevlendirilecek ki
şi de olmaz. 

Binaenaleyh, bu deyim yanıltıcı olmaktadır. Bu 
nedenle maksadı ifade eden, maksadı daha öz bir şe
kilde ifade eden ve kendi içinde çelişki taşımayan; 
çünkü hukukî varlığı sona ermiş bir kurumun artık 
bir başka kurum içerisinde faaliyetini sürdürmesi, 
işlemesi de söz konusu olmayacaktır. Onun için hiz
metleri yeni kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu tarafından bu hizmet görüleceğine 
göre, burada söylenecek olan «Hizmetleri Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yeri
ne getirilecek olan Çocuk Esirgeme Kurumunun hu
kukî varlığına son verilmiştir.» demekle yetinilmek 
gerekir. Tabiî bunun bu yolla son verilmesinin huku
ken ne ölçüde mümkün olup olmadığı tartışılabilir. 
Bu konuya değerli arkadaşlarımız daha önceki mad
deler vesilesiyle değindiler. Yalnız ben bir noktaya 
bu vesileyle değinmek istiyorum. Çünkü oturumda 
bir sayın üyemizin değindiği gibi, «Sosyal devlet ni
teliği dolayısıyla hizmetler genişlemiştir, Devletin hiz
metleri çeşitlenmiştir. Binaenaleyh, artık bu özel ki
şiler tarafından görülen hizmetler de bunun içinde 
absorve edilebilecektir, kaynaştırılabilecektir» demiş
lerdir. 

Oysa, gerçekten hizmetler çeşitlenmiştir; fakat 
kamu hizmeti kavramındaki ve anlayışındaki geniş
leme dolayısıyla bu hizmetleri özel hukuk kişileri gör
meye devam etmektedirler. Bu yüzdendir ki, modern 
kamu hukukunda kamu hizmeti teorisi değişmiştir. 
Ortaya kamu hizmeti ödevi veyahutta virtüel kamu 
hizmeti denilen kavramlar çıkarılmıştır. Yani, kamu 
hizmetine benzer hizmet gören özel hukuk kişileri 
vardır, var olmaya devam etmektedir. Yalnız deği
şen nokta kamu makamları ve idare ile bu özel hukuk 
kişileri arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesidir. 
Adeta hizmetin içeriğine müdahale olanağı veren bir 
denetim sisteminin getirilmesidir; modern kamu hu
kukunda tartışılan budur; yoksa özel hukuk kişisini 
tamamen ortadan kaldırıp hukukî varlığına son ve
rip kamu kurumu /içerisinde eritmek değildir, özel 
hukuk kişilerinin nasıl sona ereceği hukukumuzda 
belirlenmiştir : Ya yargı karan ile olur veyahutta 
bunların yetkili organları kendi kendilerini feshederek 
olur. 

Binaenaleyh, bu noktaya tekrar değinmiyorum; 
ama bu maddenin anlatmak istediği ifadeyi daha iyi 
anlatması bakımından sadece bu ifade düzenlemesiy-
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le yetinmek istiyorum; sadece öncekileri tekrarlama
mak açısından. 

Saygılarımla arz ederim 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Tan. 
Önergenin üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. 
Sayın Doğu, önergenin lehinde buyurunuz efen

dim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

Değerli Arkadaşım Tan'ın verdiği önergenin lehin
de konuşmak üzere huzurunuza geldim. 

Efendim, bu Tasarının Bütçe-Plan Komisyonun
daki müzakereleri sırasında gördüğünüz Bütçe-Plan 
Komisyonunun benimsemiş olduğu metinleri düzen
leyen alt komisyonda çalışan arkadaşlarınızdan bir 
tanesiyim ve oradaki yaklaşımımız bu Tasarıyı müm
kün mertebe (her nekadar ben şahsen benimsememiş-
sem de) mevcut iğneli fıçıdan birkaç tane iğneyi çı
kararak daha uygun hale getirebilir miyiz şeklinde 
yaklaşmıştık konuya ve o haliyle huzurunuza geldi. 

Efendim, en çok üzerinde durup tartıştığımız ko
nulardan bir tanesi (Sayın Tan da biraz önce dile ge
tirdiler) Çocuk Esirgeme Kurumu bugünkü durumuy
la acaba münfesih midir değil midir, bunu tartıştık. 
Sayın Tan Konsey bildirisini okudular; ona göre, faa
liyetine ara vermek söz konusudur, yani Çocuk Esir
geme Kurumunun feshedilmesi diye bir şey hukuken 
söz konusu değildir normatif düzeyde. Bunu enikonu 
tartıştık. Neden değildir?.. Çünkü, bir derneğin nasıl 
feshedileceği ya kanunda kendi hayat veren aname-
hazda yazmıştır veyahutta bunun bir tek yolu mah
kemedir. Yüce Konsey de zaten bunu feshettim de
memiştir, ancak yönetim kurullarında çalışanların gö
revlerine son vermiştir, faaliyetlerini durdurmuştur ve 
bugünkü hukukî durumu, kanun kabul edilinceye ka
dar Çocuk Esirgeme Kurumu hukuken süspandır, or
tadadır değerli arkadaşlarım. 

Sayın Tan'ın vermiş olduğu önerge ile bir defa, 
«münfesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu» tabi
rinin metinden olduğu gibi çıkarılmasını istemiştir. 
Gerçekten münfesih bir durum yoktur ki bunu met
ne alalım; yani bu çelişki verilen önerge ile gideril
miş bulunmaktadır. Yüce takdirleriniz o yönde tecelli 
ederse, arkadaşımın vermiş olduğu önergenin kabulü 
halinde metin daha güzel olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken Yüce Meclise saygılar sunu
yorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Kırcalı, önergenin aleyhinde buyurunuz 

efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bu önerge, ilk görüşte insana haklı gibi gelen bir 

izlenim veriyor; fakat bir hususu özellikle belirtmek 
istiyorum : Şimdi bu önerge ile ta başa dönmüş olu
yoruz. Başlangıçta bunu uzun uzun görüştük. Bir ka
nunla biz bir derneği feshedebilir miyiz diye... Bunun 
mümkün olmadığı değişik arkadaşlarımızca açıklandı. 
Bu arada, hatta bazı arkadaşlarımız kanunda «mün
fesih» sözünün geçmesini şükranla karşıladılar. Çünkü, 
Anayasanın hükümlerine aykırı bir durum ortaya gel
miş olacaktı. 

Şimdi bu dernek, aslında bunun organlarının fes
hine ait kararda gösterildiği gibi, bir noktada sanki 
devam ediyormuş gibi görülüyorsa da, aslında bu der
neğe sahip olan kimse yok bugün. Çünkü, Atatürk'ün 
kurmuş olduğu pek çok kurum ve Türkiye Devleti 
başarı ile yürütülürken bu dernek maatteessüf Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da kontrollarında tespit edilmiş
tir ki, başarılı bir gelişme gösterememiş ve istenileni 
verememiştir. O günkü durumu itibariyle yapılacak 
olan yapılmış, organlar kaldırılmış, çalışmaz hale ge
tirilmiştir; fakat bunun arkasından artık bu derneğe 
sahip olan kimse çıkmamıştır; çünkü hakikaten başa
rısız bir çalışmadır mebdei mazisi. Bu nedenle biza
tihi fiilen münfesih haldedir bu dernek. 

Şimdi biz burada hukuken kaldırılır, hukukî var
lığı kaldırılır falan demeye kalkarsak, bu sefer son de
rece Anayasaya aykırı bir durum yaratmış olacağız, 
yani biz başlangıçta uzun uzun tartışmasını yapmış 
olduğumuz konuyu tekrar bugün önümüze getiriyo
ruz. Halbuki madde cidden çok güzel yazılmıştır, mün
fesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişi ve 
varlığına son verilmiştir. Eğer birtakım bir şeyler ya
pıyor gibi görünüyorsa da bunlar artık yoktur, bun
ları da kaldırıyoruz, hiçbirini tanımıyoruz, bunun ye
rine biz şu kurduğumuz varlık içerisinde Atatürk'ün 
istemiş ve ismini vermiş olduğu derneği yaşatıyoruz 
demek istiyoruz. Bence madde isabetlidir; bu sebeple 
önergenin kabulünde isabet görmüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı, 
Sayın Komisyon, önerge ile ilgili görüşünüzü rica 

ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FÎKRI DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok 
değerli üyeler; 

IBu konuyu Tasarının tümü ile ilgili görüşmeleri
mizde ayrıntılı bir biçimde tartışmıştık. Kabul edilen 
raporumuzda 1630 sayılı Dernekler Kanununun 59 
uncu maddesine göre, «Tüzüğü Bakanlar Kurulunca 
onanmış ayrıcalıklı bir kuruluş olduğundan» diyoruz 
bu Çocuk Esirgeme Kurumu için ve ayrıca, «4.5.1981 
tarih ve 51 sayılı Millî Güvenlik Konseyi kararı ile 
anılan kurumun tüm örgüt ve organları feshedilerek 
hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bırakıldığından» deniyor. 

Şimdi, Sayın Tan arkadaşımızın açıklamalarını 
dikkatle dinledik. Normal hukuk prosedürü içinde Sa
yın Tan arkadaşımıza katılıyoruz. Yapılan işlemler, 
kurumun bundan evvel maruz kaldığı işlem, normal 
hukuk prosedürü içinde düşünürsek ona uymuyor. 
Şimdi özel hukuk tüzelkişisinin genel merkez ve or
ganlarının feshi ve tüzüğünün hazırlanması, herhalde 
normal hukuk kuralları içinde bir Konsey kararı ile 
olamaz. 

Malum bu Kuruluş, görevi ve görevinin aksama
sı nedeniyle Millî Güvenlik Konseyi tarafından doğ
rudan müdahale edilmesi zorunlu görülen bir dernek 
olarak görülmüştür; hizmetinin ve kurumun amacı 
dikkate alınarak. Onun için, Millî Güvenlik Konseyi 
kararı ile yürürlükteki hukuk mevzuatının dışına çıkı
larak, 4.5.1981 tarihli kararla Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun tüzüğü gereğince kurulmuş bulunan 
(Tabiî ki kuruluşunun meşruiyetini bahsetmesi lazım, 
tüzüğü gereğince kurulmuştur tabiî) genel merkezi, il 
merkezleri, ilçeleri, şubeleri, bucak ve köylerdeki kol
ları feshedilmiştir. Bunlar, bir derneğin kendi genel 
kurulunda ve kendi tüzüğü gereğince kurulmuş meş
ru organlarıdır. Bunlar bir emirle feshediliyor. Artı, 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun feshedilmiş ör
gütleri oluşturuluncaya kadar bu hizmetleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı (Tüzüğünün hazırlanması, 
kişilerin görevlendirilmesi dahil) tarafından yapılacak
tır deniliyor. 

Şimdi, normal hukuk prosedürü içinde düşünür
sek böyle şey olur mu? Bir bakanlık bir derneğin tü
züğünü hazırlar mı? Muhterem arkadaşlarımız, de
ğerli hocalarımız gayet iyi bilirler : Bir derneğin tü
züğünü o derneğin genel kurulu hazırlar. Yöneticile
rini, organlarını genel kurul seçer. 

Şimdi şu tabirimi mazur görünüz. 12 Eylül Hare
kâtının kesin tasarruflarına maruz kalmış bir dernek 
karşımızdadır. Tabir caizse bitkisel hayata girmiş bir 
dernek karşımızdadır. Şimdi, çalışmayan, iradesini be
yan edemeyecek durumda bulunan bir tüzelkişilikten, 
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yine kendi kendisine hayatiyet vermesini tabiî ki bek
leyemeyiz. Bunun amacına uygun yaptığı hizmetleri 
yapacak ve bu görevi yerine getirmek yükümlülüğü 
tamamen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına veril
miş. Onun mallarının idaresi vesairesi de... 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Bu Tasarının 
esas bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. 
Gerçi tabiî Hükümet tasarısı olarak geldi) bu Kurumu, 
Konsey kararında bahsedildiği şekilde yeniden oluştu
rulmasını kayyum olarak uygun görmemiş; kurduğu 
esaslı, köklü bir yasanın içine ithal etmeyi uygun gör
müştür. 

Kendi iradesini izhar edemeyecek durumda bulu
nan bir dernek söz konusudur. Yani, özel 'hukuk tü
zelkişiliğine, normal hukuk prosedürü içindeki kendi 
genel kurulunu toplayacak, organlarını seçecek, tüzü
ğünü hazırlayacak, bir özel hukuk tüzelkişisinde bu
lunması gerekli olan tüm irade izhar edecek durum
da değil ki. Onun için, bu derneğin Konsey kararı 
karşısında özel bir durumu vardır. Normal hukuk ku
ralları içinde durumu değerlendirmemiz mümkün ol
madığından, Komisyonumuz Sayın Kırcalı'nm da gö
rüşleri doğrultusunda, Konsey metnindeki ifadeye de 
uygun olarak, bugün halen bazı malları ve bazı işleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürü
tülüyor, bu bakımdan bunların işleyişine de ve var
lığına da tamamen... Zaten irade izfhar edemeyecek 
duruma gelmiş olan varlığına da son verilir şeklinde 
bir tabir bulduk, kullandık. Normal hukuk prosedürü 
içinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Takdirle
rinize arz ederiz. 

Bu nedenle önergeye katılamıyoruz. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
iSayın Bakan buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, önergeye ka
tılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...; Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Bu maddenin son fıkrasındaki «münfesih» keli
mesi çıkarılıyor, istek öyledir. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Aynen kalıyor 
efendim. 

İBAŞKAN — Hayır... Daha evvel diğer maddeler
de geçen «Münfesih» kelimeleri değiştirilmiş, yerle

rine «Varlığına son verilen» denilmişti, böyle bir 
Önerge daha evvel kabul edilmişti. Yalnız burada, esa
sen bir kere daha varlığına son verilmiştir deniliyor. 
tki defa olması uygun düşmüyor. O itibarla, «Mün
fesih» kelimesini buradan çıkarıyoruz, Genel Kurulun 
kararıyla «Münfesih» kelimesi yerine «Varlığı sona 
erdirilen «şeklinde bir önerge vardı ve o önergeye 
göre bundan evvelki maddelerdeki «Münfesih» kelij 

melerini çıkarmıştık. Burada da çıkarıyoruz. 
Sayın Parlak, artık ayrıca şeye gerek yok her hal

de. Yerine getirildi değil mi efendim? 

EVLİYA PARLAK — Efendim, yerine getirme 
değil. Dün ben 13 üncü maddede aynı mahiyette bir 
önerge vermiştim, açıkladım. Bu getirilen, Sayın Çak-
makçı'nın verdiği önerge şudur : «Münfesih kelimesi 
eskidir, bunun Türkçesini getirelim» diye önerge ver
miştir Sayın Güngör Çakmakçı. Dün 13 üncü madde
de benimsenen Önerge bu idi. 

Ben ise, aslında münfesih olrhadığını burada arz 
etmiştim, kabul edilmedi. Şimdi benim bir soru sor
mak suretiyle Hükümetten öğrenmek istediğim bir 
şey var. 

Hükümetin getirdiği metinde bu kelime kullanıl
mamıştır; Komisyon bu kelimeyi çeşitli maddelerde 
kulanmıştır. Komisyon Sözcüsünün dün de bugün de 
dayandığı nokta, Yüce IMillî Güvenlik Konseyinin 
bu konudaki kararıdır. Bu karar 1982 Mayısında çık
mıştır. Hükümet ise, bu Tasarıyı Temmuzda gönder
miştir. Acaba bu bildiri, bu karar ortadayken, Hü
kümet de bu Tasarıyı hazırlarken bu Kurumun mün
fesih olup olmadığını tartışarak buna göre almamış 
mıdır? Yoksa bu kararı dikkate almamış mıdır? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım, 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, gerçekten bi
zim metnimizde bu sözcük kullanılmamıştır; ancak 
Yüce Heyetin huzurunda konu tartışılırken «Münfe
sih» kelimesinin kullanılmasının daha uygun olduğu 
görüşü Hükümetimizce de benimsenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKA/N — Komisyonda «Münfesih» kelimesi 
kullanıldı; fakat Genel Kurul münfesih kelimesini, 
Sayın Çakmakçı'nın verdiği bir önerge istikametinde... 

EVLİYA PARLAK — Benim sorumun cevabı ol
madı Sayın Başkan. 
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Ben bir soruyla yeniden arz edeyim. Acaba Hü
kümet bu Kurumun münfesih olduğunu kabul edi
yor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Kabul ediyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Kabul ediyorlar efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Ayrıca, gerek Komisyon
larda, gerekse Genel Kurulda görüşmeler sırasında bu 
kelimenin yer almasındaki isabeti takdir ettiğimiz 
için katıldığımı arz etmek istemiştim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler 29 uncu maddeyi... 
EVLİYA PARLAK — Önergemi geri alıyorum. 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet. 29 uncu maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici birinci maddeyi okutuyorum. 

BEŞÎNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğünce işletilen veya yatı-
rım programlarında yer alıp halen inşaatları sürdürü
len kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehabi: 

litasvon merkezleri; Devlet yatırım programları çer
çevesinde yaptırılmış bulunan ya da Kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım 
ve yetiştirme yurtları; tiler Korunmaya Muhtaç Ço
cukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk ba
kım ve yetiştirme yurtları ile her türlü kuruluşları; 
münfesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun ge
nel merkezi, il merkezi, bağımsız şube, şube bağım
sız kol ve kollarına ait tüm büro, müessese ve işlet
meleri; bunların döner sermayeleri; tüm taşınır ta
şınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devro-
lunur. 

Devir işlemleri genel hükümlere göre ve mahallî 
mülkî amirin veya görevlendireceği yardımcılarının 
nezaret ve koordinatörlüğünde yapılır. Bunlardan 
Hazine mülkleri dışında kalan tüzelkişilere ait ta
şınmaz mallar Kurum adına tescil olunur. Devir ve 
ferağ işlemleri her türlü harç ve vergilen muaftır. I 

Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, de
vir işlemleri tamamlanıncaya kadar mahallî mülkî j 
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amirleri gözetiminde eski mevzuatlarına göre yöne
tilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Kurtoğlu; buyurunuz efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 
arkadaşlar; 

Tasarının bugünkü müzakeresinde, bugün müza
kere olan maddelerinde de dün arz etmiş olduğum 
maruzatıma ilişkin lehte ve aleyhte konuşmalar oldu, 
Komisyon ve Sayın Bakan görüş bildirdi. 

Geçici maddede dün arz ettiğim görüşle tutarlı 
olarak tasfiye işleminin ne yolda yapılacağı hüküm
leri yer almaktadır. Tasarı, o kadar düzenli, o kadar 
muntazam, o kadar yerinde düzenlenmiştir ki, her 
maddesinde aynı nazariyenin, aynı görüşün makesi 
vardır ve son düğüm noktası da geçici birinci mad
dededir. Ne yapıyor o geçici birinci madde?.. Ge
çici birinci madde Çocuk Esirgeme Kurumu ile yi
ne bu Kanun çerçevesinde eski Kanuna göre korun
maya muhtaç çocukların korunmasını öngören mü
esseseyi bir çatı altında toplamaya matuf bir tasfiye 
maddesi getiriyor ve bu tasfiye yapılıncaya kadar da 
o müesseselerin, gerek Kurumun gerek korunmaya 
muhtaç çocuklar müessesesinin eski statüsüne riayet 
ediyor. Bundan daha mükemmel, bundan daha güzel 
bir düzenleme olamaz. Bu, dün arz ettiğim temessü-
lün, bünyesine kaydetmenin bir uygulamasıdır. Diyor 
ki, «Ben bu tasfiyeyi eski durumlarının icap ettirdiği 
statülere riayet etmek şartıyla yapıncaya kadar, eski 
statünün icapları aynen tatbik edilecektir. Tasfiye 
tamamlandığında her iki müessese bir arada ve am-
meleştirilmiştir.» «Ammeleştirilmiştir» sözü sadece ve 
sadece bugüne kadar kamu yararına dernek mahiyetin
de olan Çocuk Esirgeme Kurumu içindir. O kadar 
ammeleştirilmiştir ki ve o kadar güzel ammeleştiril-
miştir ki, çok dürüst, çok riayetkar ve hakkaniyete 
riayet eden bir hukuk nizamı içerisinde bu mües
sesenin mal varlığı, alacakları değil; fakat borçları da 
idarece tekeffül edilmiştir, tekabbül edilmiştir. Bun
dan daha güzel bir düzenleme bulunamaz. 

Buna rağmen, Komisyon Sözcüsü Arkadaşımız 
bir zorlamadan bahsetti. Zorlama yoktur. Meselenin 
kanaatımca 51 sayılı Sıkıyönetim Kararıyla da ilgisi 
yoktur. O karar, zamanında yerinde işlemeyen, fonk
siyonunu ifa etmeyen kamu yararına bir derneğin 
merkez ve taşra kuruluşlarını ilga etmiştir. Tabir ca
izse, bu karar ile hükmî şahsiyet nebati hayata gir
miştir, bitkisel hayata girmiştir. Şimdi ondan sonraki 
işlem mühimdir. Ondan sonra hukuk normal düzeni 
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içerisinde, fevkalade zaman içerisinde gibi bir izahat, 
bu Kanunun, bu Tasarının mesnedini izaha kâfi de
ğil. Yeri yok. Bu Tasarı, tamamen normal düzen içe
risinde tanzim edilmiştir. Kendi düzeni içerisinde, ken
di gününün icapları içerisinde 51 sayılı Karar alın
mış. Ortada bitkisel hayat yaşayan bir özel hukuk 
hükmî şahsiyeti var; ama bu hükmî şahsiyet alelade 
bir dernek değil, kamu yararına işleyen bir dernek. 
Bu defa artan sosyal ihtiyaçları gören Sağlık Ba
kanlığı şimdiye kadar kendi uhdesinde idare ettiği 
korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin müesseseyi ga
ye, amaç ve teşkilat birliği yönünden bir elde topla
mak, tek elde toplamak ve daha rasyonel, daha müs
mir, faydalı bir teşkilat kurmak amacıyla bir kamu 
yararı derneği ki, bu dernek bitkisel hayattadır, or
ganları yoktur, mana halindedir, bütün varlığı vardır, 
ortadadır; ama işlemez. Bunu ve korunmaya muhtaç 
çocuklar teşkilatını tek elde toplamıştır; fakat top
larken hukukun bütün umdelerine riayet etmiştir. 
Acayip görünen, zorlama gibi gelen şey, usulsüzlük 
müessesesinin ammeleştirilmesidir, kanun yerine am-
meleştirilmesi. Bu acayip görünüyor, bunu zorlama 
addediyorsunuz. Zorlama değildir ve tam bir sistem 
içerisinde, yeri geldikçe aynı sisteme riayetle Kuru
mun ismini, hüviyetini, mamelekini, borçlarını, ala
caklarını muhafaza kaydıyla ve bütün personelini de 
olduğu haliyle tekabbül şekliyle Kanun Tasarısı muh
telif maddelerinde düzenlenmiştir. 

O itibarla her vesileyle vaki rahatsızlığınızı izale 
etmemiş olmam üzüntüsüyle kürsüden ayrılıyorum. 
Maddenin aynen kabulü reyindeyim, bu yolda oy 
kullanmanızı rica edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının geçici 1 inci mad

desinin birjnci fıkrasının noktalı virgülden sonra ge
len son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Cahit TUTUM 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının geçici 1 inci madde
sinde geçen «Münfesih» kelimeleri yerine daha Türk
çe ve daha isabetli olarak «Varlığı sona erdirilen» 
deyiminin kullanılmasını saygıyla öneririm. Zira tü
zelkişi olarak kendini feshetmemiş varlığı sona er
dirilmiştir. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Tutum, 'buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bundan önceki maddede yapılan tartışmaların bir 

uzantısı niteliğinde olmak üzere, bu konu hakkında 
bir miktar daha eleştiri niteliğinde katkılar getirme
nin gerekli olduğunu düşünüyorum. Keşke Türk hu
kukçuları Danışma Meclisimizin karşılaştığı bu çe
tin hukukî sorunu kuramsal planda yeteri kadar tar-
tışsalar ve bize ışık tutacak bir hukuk literatürü sun
muş olsalardı, sanıyorum ki, belki Danışma Meclisi
mizin tecrübe ve hukukî birikim sınırlarını aşan böy
le bir tartışmaya gerek kalmazdı. 

Aslında kurulmasını yürekten alkışladığımız bir 
kurumu asıl faaliyet merkezi dışında periferik nite
likte birtakım konuları ön plana çıkarmak suretiyle 
tartışma mecburiyetinde kaldığımız için, şahsen kişi
sel olarak gerçekten üzgünüm. Aslında bu kurum, 
böyle suijeneri'st bir oluşturma, yani zorlama yoluy
la oluşturma yoluna gitmesine gerek yoktur kanım
ca. Nedir yapmak istediğimiz?.. Bir teşkilat kuruyo
ruz. Nedir teşkilat?.. Teşkilat aslında belli hedefle
rin gerçekleştirilmesine yönelik, sistemli, işbirliğine 
dayalı faaliyetlerin biçimsel kalıplarıdır. Aslolan teş
kilatın öz unsuru insan unsurudur. O halde biz hede
fimize varmak için birbiriyle eşgüdümlü, ahenkli ça
lışabilecek bir organizma yaratmak zorundayız. Sa
nıyorum ana maksadımız bu olunca, böyle bir mak
sadı gerçekleştirmeye çalışırken çok çetin bir hukukî 
sorunu da bu vesileyle çözmek durumunda kalmış 
olmamız bence çok fazla şanslılık sayılmaz. 

Değerli arkadaşlar; 
Benim dayanağım şu: Aslında «Çocuk Esirgeme 

Kurumunu lağvettim, bütün mal varlıklarını bu Ku
ruma verdim» demeye hiç gerek yoktur. Aslında da
ha evvel çok Değerli Sözcümüzün dile getirdiği 51 
sayılı Karar da, gayet açık şekilde böyle bir amaca 
da yönelik gibi gelmiyor bana. Hükümete verilen di
rektif çok açık 51 sayılı Kararda; ama Hükümetimiz 
böyle anlamış; ona da saygı duyuyorum. Hükümete 
verilen direktif, aslında yürütmeye verilen direktif 
en kısa zamanda bu Kurumun organlarının tüzük 
hükümlerine göre oluşturulmasıdır. Bunu emretmiştir 
51 sayılı Karar. Bu kadar açık; ama bu tasarı hazırlanır
ken Hükümetimiz bunu tartışmış, görüşmüş; benim 
bu kadar açık varsaydığım, bana çok açık gelen bir 
konuyu onlara da çok açık gelecek şekilde kendile
rine göre yorumlamışlar ve demişler ki, «Biz yasayla 
bu organın varlığına son vereceğiz ve bunu bu kamu 
hukuku statüsü içine sokacağız.» 
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Bunu da saygıyla karşılıyorum; mümkündür ve
ya değildir tartışmasının ötesinde. Çünkü burada 
amaç, filan derneğin varlığını sona erdirip erdirme-
menin, bu yolla yararlı olup olmadığından ötede, 
pratik olarak ortada sosyal hizmetleri bir araya ge
tiren bir tedvin faaliyeti çerçevesinde bir bütünleştir
me yapmak ve amaç sosyal hizmetleri yurt düzeyin
de daha etkin, daha verimli bir biçimde yerine getir
mektir. Belki hukukî endişeler yürütme organı nez-
dinde ikincil bir nitelik taşımaktadır. Büyük bir ola
sılıkla böyle olmuştur. Çünkü, amaç burada hizmet
tir; hizmeti ön plana almaktır. Hizmet ön plana alın
dığına göre, bu hizmeti örgütlerken, teşkilatlandırır
ken hukuk sistemine ve tartışmalı gözüken bazı so
runları da beraberinde getirmiş olması çok fazla 
önemsenmemiş olabilir; ama belirtiyorum ki, ülkemiz
de maalesef Türk hukukçuları bu konuyu yeteri ka
dar derinliğine işlememişlerdir. Bizde işlenmemesinin 
sebebi, kamu hukuku, özel hukuku ayırımının çok 
kategorik oluşudur. Anglosakson hukuku olsa bun
lar tartışılmaz. Kara Avrupasından esinlenen Türk 
Hukuk. Sisteminde öylesine bir keskin bir ayırım kon-
muşturki, bütün güçlük buradan doğmaktadır. 

Şimdi, benim çıkış noktası olarak görebildiğim 
açı şu şekilde özetlenebilir. Bu Tasarının müzakere
sine başlandığı anda dile getirmeye çalıştığım gibi; 
ama bu fırsat verilmediği için olgunlaşmış somut bir 
öneri getirmem çok güç olmaktadır. ıBenim daya
nağım şu. 

Dernekler Kanununun 59 uncu maddesi var; oku
yorum., «Türkiye Kızılay Derneği uluslararası ant
laşmalarla tayin edilen nitelik ve duruma göre dü
zenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanmış olan tü
züğüne ve özel kanunların verdiği görev ve yetkilere 
göre yönetilir, ikinci fıkra; «Türk Hava 'Kurumu ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Bakanlar Kuru
lunca onaylanmış tüzüklerine ve kanunların verdiği 
görev ve yetkilere göre yönetilir.» 

Sanıyorum ki çıkış noktası bu yerden başlayabi
lir. Biz böyle, endişelerimizi büyük ölçüde tahrik ede
cek bir eklenti yapma yerine, acaba bir başka şeyi 
deneyemez miydik?.. O da şu. Mademki bu Dernek 
kendine özgü, suijenerist dediğimiz cinsten bir der
nektir; kamu yararına; fakat son derece özellik taşı
yan bir dernektir ve biraz dana önteye giderek, özel 
hukuk tüzelkişisi olmakla birlikte, niteliği düz her
hangi bir dernekten çok farklıdır; yasama organı ira
desi öyle tecelli etmiştir. O (halde, bu kuruluş, pekâlâ 
kendi organlarıyla ve tüzüğüyle idare edilmeye devam 
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etse bile şimdi ihdas etmekte olduğumuz kamu ku
rumunun yakın gözetim ve denetiminde ve belli bir 
hukukî rabıta sağlamak suretiyle yürütülmesi müm
kün. Neden bunu denemiyoruz ve hukuk yönünden 
son derece tartışmalı; fizyona mı girer yoksa fizyon 
dışında bir başka hukukî eritme teorisi çerçevesine 
mi girer diye, ne diye tartışalım?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bu konuyu Tasarının 
tümü üzerinde görüşürken açıkladınız. Ayrıca, şu ana 
kadar Tasarının diğer maddeleri de kabul edildiği için 
tekrar geriye dönmek mümkün değil. O itibarla, siz 
bu çıkarılması gereken fıkranın gerekçesine, önerge
nizin gerekçesinden bahsederek konuşmayı netice-
lendirirseniz daha faydalı olur. Rica ediyorum. 

CAHİT TUTUM — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım; ama önünüzdeki önergeme dikkat buyurur
sanız Saygıdeğer Başkanım, «Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun bütün müessesese ve işletmeleri da
hil tüm taşınır ve taşınmaz malları; alacak ve borç
ların kuruma devrolunduğuna» dair olan hükmün çı
karılmasını istiyorum. Söylediklerim bununla ilgili
dir, bunun gerekçesidir. Tabiî genelde daha evvel 
söylediklerimin tekrarlanmaması yolundaki uyarınız 
üzerinde daha özenle duracağım arz ederim. Sayın 
Başkanım., 

Şimdi, endişelerimi doğman iki ana kaynak vardı. 
Biri, hukuk sistemine genel ilkeleri açısından ne ölçü
de bir uyarlık göstermesi bu formülün. îkincisi de, 
bu fizyon sonucu yalhut birleşme sonucu ortaya çı
kacak sisteme ilişkin sorunlardır. Türkiye'de son yıl
larda benim büyük bir endişeyle izlediğim, beni bü
yük ölçüde duyarlığa sevkeden bir olay cereyan et
mektedir. O da, kanunla birtakım kimseler memur 
statüsüne geçiriliyor. Benim kesinlikle hiç anlayama
dığım bir konu. O da şu: 

Herhangi bir dernek veya herhangi bir özel hu
kuk hükümlerine tabi olan bir kuruluşta çalışan kişi
ler, sınav şartı da olmayacak ve nitelikte aranmaya
cak, belki genel şartlar aranacak; onları koydurmaya 
çalışıyoruz hep; ama bir gecede memur oluyorlar. Ya
ni, bu memur hukukunda benim kesinlikle onaylaya-
mayacağım birşeydir. Eğer bu yol açılırsa, (Ki açılmış
tır) sonu nasıl gelir. Bunun sonucu da böyle birşeyi 
tevlit edecek gözüküyor. Çünkü, Çocuk Esirgeme 
Kurumuyla diğer iller, mamafih iller korunmaya 
mulhtaç çocukları koruma birliklerinde çalışan per
sonelin nitelikleri farklıdır; ama Çocuk Esirgeme 
Kurumunda tamamen özel hukuk rejimi ve toplu
sözleşme düzeni kısmen caridir; öyle varsayıyorum. 
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Dolayısıyla bunların memur yapılması sorunuyla kar
şı karşıyız. Yani, bunun bir sonucu da bu; böyle bir 
fizyona gitmenin. 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi burada biz şöyle diyebilirdik bu maddede. 

Benim gerekçemi izah ediyorum. ıBiz, Çocuk Esirge
me Kurumunun görevlerini sınırlandırabilirdik. Nite
kim, «Kanunun verdiği görevleri yerine getirir» di
yor. 

ikincisi; şu yetkileri kullanabilir diyebilirdik. 
«öbür yetkiler bu kuruma aittir» derdik. Yani, kur
duğumuz Sosyal Hizmetler Kurumuna verebilirdik. 
Bütçeyi onaylama da dahil. Faaliyet raporlarını onay
lama ve çalışma programlarını onaylama da dahil pe
kâlâ kuruma verebilirdik. Bence çok daha isabetli 
olurdu. Eğer biz, Çocuk Esirgeme Kurumunun kreş 
açmasını, gündüz bakımevi açmasını, huzurevi açma
sını, klinik açmasını istemiyorsak bunları kuruma 
devredebilir ve nitekim devretmişizdir. Münhasıran 
kurumun yetki alanına giren konularda faaliyet gös
teremeyeceğine dair bir madde de eklemek suretiyle 
bu işi çözebilirdik. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
özet olarak, bana göre aslında hukukî zorlama

lara gitmeden çözülebilir gibi gözüken bir yolu öner
miş bulunuyorum. Tabiî Sayın Başkanımın hatırlattı
ğı gibi, bu konuyu maalesef daha 1 inci maddesinde 
Tasarının adını tartışırken Yüce Mecliste görüşülüp 
sonuçlandığı için, önergemin akıbeti hakkında fazla 
iyimser değilim. Bunun sadece, bundan sonra yapı
lacak olan tartışmalarda bir baz oluşturması dileğiy
le önergemi yüksek dikkatlerinize sunmayı ödev bil
dim. İlgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
AKİF EIRGÎNAY — Sayın Başkan; biz bu hu

susta bir önerge veriyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi öylatmadan evvel verirse-

seniz hayhay. 
önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşünü ri

ca ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Sayın Tutum'un konuşmalarına başlarken herhalde 
bir dil sürçmesi oldu, ona dokunmuyorum. 

Konuşmalarında ağırlık noktası, bu yine baştan 
tartıştığımız Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili olarak 
çetin bir hukuk tartışması olduğu ve yeterince araştır

ma ve açıklık bulunmadığından bir çıkmazda oldu
ğumuz noktasında toplandı. Bu konuyu tartışıp karara 
bağladığımızı zannediyorum. 

Normal hukuk prosedürü içinde bir özel hukuk 
tüzelkişisiyle karşı karşıya bulunsaydık, Sayın Tutum 
ve Sayın Tan'ın görüşleriyle Komisyonumuz aynı fi
kirde olurdu; fakat Sayın Kurtoğlu'nun belirttikleri 
gibi ve ben de biraz evvelki açıklamalarımda söyle
diğim gibi, bugün âdeta bitkisel hayata girmiş, Kon
seyin radikal biı tasarrufuna maruz kalmış, yaşayan 
bir özel hukuk tüzelkişisi yok. Bu nedenle özel ve ne
vi şahsına münhasır bir düzenleme getirmek zorunda
yız. 

Gayet ta'biî karşımızda böyle Konseyin radikal bir 
tasarrufuna, bir ihtilal tasarrufuna, kesin tasarrufa 
maruz kalmayan, yaşayan bir özel (hukuk tüzelkişisi 
olsaydı, yeni bir yasayla bunun varlığına son verile
meyeceğine, içtiğimiz anttaki hukukun üstünlüğü il
kesine uygun olarak ve hukukun temel ve genel ilke
lerine de uygun olarak biz de buna taraftarız, aynı 
fikirdeyiz; ama düşünün, (Meclisimiz ve yaptığımız 
işlerin mahiyeti, bizim burada bulunmamızın hik
meti vücudunu hepimiz müdrikiz) yaşamayan, genel 
merkezleri, kolları, organları, hepsi emirle feshedil
miş bulunan, bitkisel hayata girmiş olan bir derne
ğin işlevini yapma görevi yine emirle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verildikten sonra... önümüzdeki 
Tasarının esas bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığıdır tabiî, usulen Hükümet tasarısı olarak 
gelmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu gö
revi, bu Tasarı içinde kuracağı yeni bir örgütle ger
çekleştirmeyi düşünmektedir; ama o emri veren Millî 
Güvenlik Konseyi, bu Tasarı kendilerine gittiği za
man, eğer 51 sayılı kararlarında belirttikleri husu
sun o amaç doğrultusunda yeniden oluşturulmasını 
emrederlerse, gayet tabiî Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bu sefer o yola tevessül eder ve buradan çı
kar; ama biz, bugün önümüze gelen Tasarıyla bu şe
kilde olmasını, Konsey bildirisi paralelinde ve ger
çekçi olarak değerlendirdik. Başka türlü bir işleme 
gerek yoktur. O nedenle Sayın Tutum'un önergesine 
söylediğim nedenlerle katılamıyoruz.; 

Sadece, «Münfesih» kelimesinin «Varlığına son 
verilen» şeklinde düzeltilmesine katılabiliriz. 

Arz ederim efendim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan; zatıâliniz önergeye katılıyor mu

sunuz? 
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SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan; önergeye ka
tılamıyoruz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; önergemi iş
lemden kaldırabilirsiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Erginay ve Sayın Bilge'nin bir önergeleri 

var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki, «Ku
rum adına tescil olunur.» ibaresinin, «Kuruma tah
sis edilmek üzere Hazine adına tescil olunur.» şek
linde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Memleketimizde Millî Emlak Genel Müdürlüğü, 

Maliye Bakanlığına bağlıdır ve Devletin bütün gay-
rimenkulleri bu millî Emlak Genel Müdürlüğünün 
emrindedir. Bu itibarla katma bütçeli kuruluş haline 
gelen bu Kuruluşun kendisinin, ayrıca mülkiyetine 
geçmek üzere tapuya tescil imkânı yoktur. Bu itibar
la Sayın Komisyon ve Sayın Bakan müsaade buyurur
larsa, Hazinenin mülkiyetine geçecek olan bu yeni 
gayrimenkullerin kendilerine tahsisini emretmek su
retiyle mesele hallolmuş olur. Bütün millî emlakin 
sistemi budur. 

Bu itibarla bir kısım gayrimenkulleri kendisine 
mal etmek suretiyle kendi adına tapuya tescil ettir
mek, bu bahsettiğimiz Millî Emlak Kanunları esas
larına pek uymaz, bu bir. 

İkincisi; bazı hususlarda ifadelerin pek yerinde 
olmadığını da şimdiden belirteyim. İkinci fıkranın bi
rinci satırının sonundaki «Mahallî» kelimesi, «Mahal
lî mülkî» gibi böyle biraz kakofonu arz eden ifade
den çok, «Mahallin mülkî amirinin veya görevlendi
receği yardımcılarının...» şeklinde devam etmesi ve 
üçüncü fıkranın sonunda da yine, «(Mahallî mülkî» 
değil, «Mahallin mülkî amirleri gözetiminde» ve yi
ne «Eski mevzuatlarına göre» değil, («Mevzuatlar», 
tekrarın tekrarı, ceminin cemi oluyor.) bu anlamda 
«'Eski mevzuata göre yönetilir» şeklinde düzeltilme
sini, bir redaksiyon anlamında da saysanız, değişti
rilmesini uygun buluyorum, arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Önergeyle ilgili lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok 
Sayın Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica 

ediyorum. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan; 
«Hazine mülkleri dışında kalan tüzelkişilere ait ta
şınmaz mallar» diyoruz. Bu malların devri yapılır
ken, Hazine mülklerinde zaten mülkiyet Hazineye 
ait, intifaı gayet tabiî ki kuruma bırakılmış olacak. 

Bunun dışında, tüzelkişilere ait malların mülkiye
ti daha önce de zaten Hazineye ait değil. Tüzelki
şilere ait olan malların kurum adına tescilinin yapıla
cağını getirdik biz. Eğer Sayın Hocamız, bu mülki
yetin Hazinede olmasını, mallara bir teminat şeklin
de düşünüyorlarsa, zaten 23 üncü maddenin son fık
rasında, «Kuruma ait taşınmaz malların satış bedelin
de Maliye 'Bakanlığının izninin alınması zorunludur.» 
hükmünü getirmişizdir. Bu bakımdan, önceden mül
kiyeti Hazineye ait olmayıp, halen de Hazine mülki
yetinde olmayan malların tescilinin Kuruma yapılma
sını öngörüyoruz, önergeye bu nedenle katılamıyo
ruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Sayın Bakan; zatıâliniz de aynı görüşte misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Aynı görüşe katılıyorm Sa
yın Başkanım. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; çok özür 
dilerim, bugünkü malî sisteme aykırıdır. Hazine bir
liği esası vardır. Bütün gayrimenkuller katma bütçe 
anlamında, (parasını verecektir, katma bütçenin 
masraflarını karşılayacaktır) bütün gayrimenkuller 
mutlaka Hazinenin adına önce tescil edilir, ondan son
ra da tahsis edilir. Bütün üniversite binaları, Tekel'in 
katma bütçeli binaları, diğer binaları hepsi böyledir; 
arazide böyledir. Bu itibarla, ısrar etmesinler, bir mah
zur değildir bu, yine kendilerinin emrinde kullanıla
cak ve kendilerinin malı gibi kabul edecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Komisyonun ilave edeceği birşey var mı? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Tabiî, özel hukukî bir durum. Ben şahsen hukuk 
adamı olmadığım için, kesin bir ifade kullanamayaca
ğım. Ancak, Sayın Hocamın belirttikleri hukukî ifa
deye uymamaya da bilmiyorum imkân yok gibi gö
rünüyor; ama bir yerde de Kurumun mal sahibi ol
ması gerektiği kanısındayım, 
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Bu nedenle, Sayın Genel Kurulun takdirine bıra
kıyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Erginay ve 
Sayın Bilge'nin önergesi takdirlerinize bırakılıyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Oylar eşit olmuştur. Tekrar oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir.; 

Redaksiyon ile ilgili konularda Sayın Komisyon 
mutabık mı? 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KIL1ÇTURGAY — Mutabıkız efendim.; 
BAŞKAN — Mutabıksınız. 
NECİP BİLGE — Redaksiyon ile ilgili söz [isti

yorum, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECıP BiLGE — Yazım düzeni ile ilgili, yine 

maddenin ikinci fıkrasında; «Devir işlemleri genel 
hükümüere göre ve mahallî mülkî amirin veya gö
revlendireceği yardımcılarının nezaret ve koordina
törlüğünde yapıılır.» diyor. Üçüncü fıkrada ise sade
ce «Mahallî mülkî amirleri gözetiminde...» tabiri 
var. Yukarıdaki «nezaret» inde «gözetim» olması 
lazım gelir. 

Bir de «koordinatörlüğünde» tabtirti vardır; lü
zum olmadığı kanısındayım. Bu itibarla «... yardırn-
cıllannın gözetiminde yapılır.» denillmesi yeterlidir 
sanırım. Yabancı kelime kullanılıyor orada «koor
dinatörlüğünde...» Ne olduğu belli değil. 

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

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — «Gözetiminde» 
diye düzeltelim efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; redaksiyon ile ügİi 
konuları tekrar arz ediyorum. 

Birinci fıkrada «münfesih» kelimesi yerine «var
lığı sona erdirilen.» 

İkinci fıkrada «Mahallin mülkî amirin veya gö
revlendireceği yardımcılarının gözetiminde...» olu
yor; «nezaret ve koordinatörlüğünde» çıkıyor. 

Üçüncü fıkranın ikinci satırında «Mahallin mül
kî amirlerinin gözetiminde eski mevzuata göre dü
zenlenir.» diyoruz; «mevzuatlarına» kalkıyor. 

'Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

f Geçici 2 neti maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — a) Kuruma devredilen 

hizmetleri yürüten personelden hafen Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, Millî Eğicim Bakanlığı ve Ko
runmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliklerinin 
mevcut kadrolarında bulunan personel bu Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde kadroları 
ile birilikte Sosyal Hizmetler Kurumuna devredilir. 
Bu şekilde devredilen kadrolar Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığına bildirilir. 

b) Münfesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumun
da halen çalışmakta olanlardan Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunda memur statüsü ile gö
reve devam etmek isteyenlerden durumları memur 
olmaya elverişli olanlar bu Kanunun yayımından 
sonraki 3 ay 'içinde başvurmaları kaydıyla, öğrenim 
durumlarına göre yükselebilecekleri derece tavanını 
aşmamak şartıyla 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hüküm
leri ve 20.2.1979 tarihli 2182 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar için ayrıca 
söz konusu Kanun bükümleri ile Münfesih Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunda geçirdikleri hizmetlleri-
nin her yıl bir kademe her 3 yılı bir derece sayılmak 
üzere derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle 
ve münhasıran bunlar için Devlet Personel Dairesi
nin uygun görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas ediecek me
mur kadrolarına intibak ettirilerek atanırlar. 

e) Münfesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumun
da çalışıp da yukarıdaki (b) fıkrasına göre sosyal 
hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda çalıştırılma
sına hukukî olanak bulunmayanlarla iş aktli fesh edi-

I tenlerin ve ilk İki ay içinde kendi rızaları ile ayrıl
mak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi 
sonunda kıdem tazminatları, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunca ödenir. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
I BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan; 

müsaade eder misiniz, bazı redaksiyon hataları ve 
bir baskı hatası var, eksiklik var, onları baştan dü
zeltmekte fayda var zannediyorum?.. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Birinci fıkrada, 
sonradan üçüncü satırda; «... Sosyal Hizmetler Ku
rumuna devredilir.» denmûş; ancak, «Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna...» diye düzeltil-

I mesi lazım. 
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Bir de dördüncü satırdaki (3) ün yazı dle yazıl
ması gerekir mıi, takdirlere bırakıyorum. 

55 indi sayfada üçüncü satırdaiki (3) rakamının 
yine belki yazı tile yazılması konusu. 

Yine devam ediyoruz; (b) fıkrasının sondan al
tıncı satırında «her yıl» kelimesi «her yılı» olacak; 
bir (ı) harfi eksik. «her 3» denilmiş, belkli yine (3) 
ün yazı 'ile yazıllıması gerekir mi, onu da takdirleri
nize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
KAMER GENÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu madde ile bu kurumlarda çalışan; yani feshe

dilen Çocuk Esirgeme Kurumunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı kadro
larında çalışan eski memur kadrosunda alınan per
sonel ile dşçi kadrosunda alınan personellin durumla
rı ıslah edilmek istenmektedir. 

Şimdi, birinci fıkrada memur kadrosunda olanla
rın yine aynı derece ve kadrolarıyla bu Kuruma dev
redilmeleri gayet doğal, yerinde. 

Benim üzerinde durduğum ikinci fıkra. Şimdi, bu 
ikinci fıkra metninden benim anladığım kadarı ile 
işçi kadrosunda çalışanların memur kadrosuna geçi
rilmesinde gözetilecek ilkeler benimsenmiştir. 

Şimdi, birincisi bu 2182 sayılı Kanun 20.2.1979 
tarihinde yürürlüğe girdi ve o gün görevde bulunan 
Devlet memurlarına bir derece verilmesi ilkesini ge
tirdi; yani kadronun var olup olmadığına bakılmak
sızın bir derece verildi ve o tarihte görevde olmayan 
kişilere verilmedi. Bunun uygulamasında da büyük 
haksızlıklar ortaya çıktı. 

Yine bu madde ile kabul edilen sistemde de aynı 
haksızlıklar ortaya çıkmakta ve devam ettirilmekte
dir. Bana göre işçi statüsünden Devlet memuriyeti 
statüsüne geçirilecek olan bu kişilerin hepsine bu 
hakkı vermekle sosyal adaleti temin etmesi bakımın
dan yararlı bir uygulama olacağı inancındayım. 

Şimdi, bu suretle kendi tahsil durumlarına göre 
intibakları yaptırıldıktan sonra deniliyor ki, «Devlet 
Personel Dairesinin uygun görüşü ve Maliye Bakan
lığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile ih
das edilecek memur kadrolarına intibak ettirilerek 
atanırlar.» 

Şimdi, acaba burada Devlet Personel Dairesi uy
gun görüş bildirmezse ne olacak?.. Bu işçi kadrosun-

— 69 

da olupta memur kadrosuna geçmek isteyen birta
kım personel hakkında Devlet Personel Dairesince 
uygun görüş bildirilmediği takdirde bunların durum
ları ne olacak?.. Kanaatime göre Devlet Personel 
Dairesi için zorunlu bir görüş getirmek lazımdır; ya
ni bunun bir tasfiye maddesi olmaması için. 

Yine (c) fıkrasında birtakım ne anlama geldiği 
belli olmayan ibareler kullanılmış. Denilmektedir ki, 
«...Çocuk Esirgeme Kurumunda çalıştırılmasına hu
kukî olanak bulunmayanlarla...» 

Nedir «Hukukî olanak bulunmayanlar» dan mak
sat?.. ilkokul mezunu olmayanlar mıdır? Veyahutta 
hangi sebeple siz Çocuk Esirgeme Kurumunda çalış
tırma olanağını bulamıyorsunuz; yani hukukî olana
ğın mahiyeti ne?.. Kadro kısıtlaması sebebiyle mi 
böyle bir olanak olmayacaktır?.. Bunun açıklanması 
lazım. 

Yine deniliyor ki, «...iş akti fesh edilenlerin...» 
Yine bu iş aktini fesh etme nasıl işleyecektir? Bu bir 
tasfiye hükmü müdür; yani bu Kurum yeniden ku
rulduğunda eskiden bu Kuruma alınmış olan kişile
rin belirli bir kesiminin tasfiyesi mi amaçlanmakta
dır?.. Tasfiye edilecekse neye göre tasfiye edilecek
tir?.. 

Biz aslında bu Kurumun genel kadrosu hakkında 
bir bilgi sahibi değiliz. İşçisi ne kadardır, normal 
memur kadrosunda kaç kişi vardır; yani genel ola
rak personel kapasitesi ne kadardır bu konularda 
herhangi bir bilgimiz yoktur. 

Ancak, şimdi böyle bir kurumu kuruyoruz, es
kiden çalışıp da gelen birtakım personel de vardır; 
bunların da haklarının korunması gerektiği inancın
dayım. Biliyorsunuz hukuk Devletiyiz. Evvelâ hak 
ve hukuk ilkelerine riayet etmek zorundayız ve ida
re de elbette ki bu maddeye göre tasarruf icra eder
ken, birtakım kişilerin iş akitlerini fesh ederken belirli 
birtakım kriterlerin ortaya konularak bu akitlerin 
fesh işlemini yapacaklarını ve personel tasfiyelerine 
gireceklerinin idare tarafından kabul edilmesi lazım
dır. 

Ayrıca, bu ilkelerin ne olduğunun da buradan 
söylenmesi lazımdır kanaatimce. Bu itibarla söz 
almış bulundum. Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Tasarının geçici 2 nci maddesi kazanılmış hakla

rın verilmesi istikametinde zannediliyorsa da, hiç de 
böyle değildir. 
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Maddenin (a) fıkrasına diyecek yok; fakat (b) 
fıkrası «Biraz önce arkadaşımızın temas ettiği gibi) 
kazanılmış hakların verilmesi, arkasından da «Defol 
git, yerine başkasını alacağım...» in ifadesidir. Mec
lisimizden üç tane tasarı geçti. Üçünde de Yüce He
yetinizce uygun görüldü; fakat birisi şu anda bizim 
ısrarımız üzerine yine her nedense dışarı çıkarılmış
tır, ki ısrarla üzerinde durduğumuz ve Sağlık Bakan
lığının ilgili Daire Başkanının «Evet böyledir.» de
miş olmasına rağmen, Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonumuzun, bizler adına iş gören arkadaşların, bunu, 
burada böyle değiştirmiş olmamıza rağmen yine ıs
rarla kendi görüşlerinde durmuş olması bende tam 
manası ile başlangıçtan beri olan endişeleri daha da 
güçlendirmiş oldu. 

Demek ki, bir zümre vardır, (ki, bunu açıklamak 
lüzumun dayım şu anda) 900 tane Sosyal Hizmetler 
Akademisinden mezun vatandaş vardır, Çocuk Esir
geme Kurumunun masum işçileri, masum vatandaş
ları alınacaklardır, bunların üç ay içerisinde kadro
ları belli olacaktır, üç ay sonra; «Siz Devlet memur
luğuna girişteki şartlan taşımıyorsunuz, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 50 inci maddesine 
göre sınavsız gelmişsiniz. «Çünkü, o işçilerin alınışın
da hiçbir sınav yoktur.)» diyeceksiniz. Olsa dahi yük
selecek tavanı geçmemek şartı ile bunları 98 inci 
madde gereğince atacaksınızdır. 

Malumdur, son zamanda belediyelerin vermiş ol
duğu belgelerle veya bazı teşkilatlarda; Yem Sanayii 
vesaire gibi teşkilatlarda olduğu gibi hemen vatan
daş gidiyor, iki tane belge ile bir beyanda bulunu
yor ve üç gün sonra göreve çağrılıyor, imtihan fa
lan diye bir şey yoktur. Bunların görevlerine son ve
rilmiştir. 

Şimdi, siz işçileri getiriyorsunuz (ki, bu o mad
dedir) 2595 sayılı Kanunun geçici maddesi, Konsey 
tarafından çıkarılan bu madde buraya aynen işlen
miştir; fakat orada da bu hüküm yoktu. Onlar şim
di kendi düzeltmelerimiz üzerine kendi düzeltmele
rini yapmak üzereler, Boğaziçi için yaptık, Ortadoğu 
için yaptık, burada da bunu yapmak zorundayız ar
kadaşlar. Burası Millî Eğitim Komisyonunda tartışıl
mış ve «Memurluğa girişte sınav şaftı aranmaksızın» 
ifadesi konulmuştur. Bunun burada yer alması ge
rekir. Yoksa bu kişiler mağdur olacaklardır. 

Devlet Personel Dairesinin menfî bir görüş bildir
mesi mümkün değildir. Eğer yüksek dereceli bir kad
ro isteniyorsa ona diyecek yok. Devlet Personel Dai
resi indirir onu ve der ki, «Bu kişinin derecesi 7'dir, 
6'dır, 5'dir, 3*tür» indirir ve ona göre ayarlar. 

| Bu bakımdan, çok tehlikeli olan bu ifadeye ne-
j dense Komisyon rağbet göstermemiştir. 55 inci say

fanın beşinci satırına, «...derece tavanını aşmamak ve 
memurluğa girişteki sınav şartı aranmamaksızın...» 
ifadesinin eklenmesi gerekir. Yoksa şu anda yıllar
dan beri Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmış bu
lunan vatandaşların görevlerine üç gün sonra son 
vermek mümkündür ve yeni bir müdür gittiğinde de 
bunları derhal görevinden atabilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 
Evet, Komisyonun cevap veı meşini rica ediyorum, 

buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

ADINA FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 

Sayın Genç konuşmalarında 2182 sayılı Yasadan 
buraya geçecek olan personelin de yararlanmasını 
istiyorlar. Zaten yararlanıyor da; bu Yasanın yürür
lüğe girdiği tarihte orada çalışmayanların da yarar
lanmasını istiyorlar ve bu şekilde bir adaletsizliğin 
gidericileceğini söylüyorlar! Biz Komisyon olarak 
o kanaatte değiliz. 

Şöyle ki, o Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Dev
let memuru olmayanlar yararlanmıyor ki, bu Ku
rumdan devren gelenler yararlansın... Devren gelen
ler o tarihte çalışıyorsa zaten yararlanacaktır Tasa
rımızda. 

Onun için Tasarı, Devlet memurları ile oradan 
gelecek olanlar arasında bir adalet getiriyor, adalet
sizlik yok. 

Ayrıca şunu söylediler, «Bu (c) fıkrasında «Hu
kukî olanak bulunmayanlar» tabiri çok esnektir, bu 
şekliyle birçok kişinin işine keyfî son verilecektir.» 

Efendim, kurumda henüz 65 yaşını bitirmiş söz
leşmeli personel var, bugünkü hukuk kuralları içinde 
memur olmasına hukukî imkân bulunmayanlar var. 
Tabiî statüsü uymayanların işine son verilecektir. 
Onun için böyle bir endişe de söz konusu değil. Sa
yın Genc'in bu şekildeki eleştirilerine bu nedenle ka
tılmıyoruz efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun, «memurluğa girişteki sı
nav şartı aranmaksızın» şeklindeki önerilerine katılı
yoruz Komisyon olarak. Yalnız, bu katılmamızla 
birlikte, kendilerinin açıkladıkları gerekçelere tam 
katılamadığımızı da müsaadeleriyle belirtelim; fakat 
getirdikleri bu, «memurluğa girişteki sınav şartı 

• aranmaksızın» tabirine katılıyoruz Komisyon olarak. 
I Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim; onu yeriyle belir
tirseniz... 

SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan; 
55 inci sayfanın dördüncü saurda, «...derece tavanı
nı aşmamak ve memurluğa girişteki sınav şartı aran
maksızın...» olarak devam edecek. 

Bir de hazır söz almışken tekrar hatırlatayım, bi
raz evvel unutmuş olacağım; (c) bendinde, «Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu» kelimeleri
nin baş harflerinin büyük harflerle yazılması gerek
mektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 'bu maddede, «3 ay, 
3 yıl» olarak ifade edilen ve rakamla yazılan 3'ler 
yazı ile yazılmak suretiyle; (a) fıkrasının alttan üçün
cü satırında, «Sosyal Hizmetler»den sonra «Çocuk 
Esirgeme» kelimelerinin ilave edilmesi suretiyle; ay
rıca gene bu maddenin 3 yerinde geçen ve daha ev
vel Sayın Çakmakçı'nın kabul edilen «varlığı sona 
erdirin» kelimelerinin «münfesih» kelimesi yerine 
konulması suretiyle 55 inci sayfada dördüncü satır
dan devam eden «tavanını aşmamak ve memurluğa 
girişteki sınav şartı aranmaksızın» kelimeleri ilave 
edilmek suretiyle ve birde (c) fıkrasında ikinci satır
dan başlayan, «Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunda» kelimelerinin baş harflerinin büyük 
harfle yazılması şeklinde yaptığımız bu değişikliklerle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇICÎ MADDE 3. — 1983 Malî yılı sonuna 

kadar, devrolunan hizmetlerin aksamadan yürütül
mesini sağlamak üzere; 

a) Devrolunan hizmetlerden Genel Bütçe içinde 
yer alanlarla ilgili harcamalar genel bütçeden, 

b) Koruma birlikleri ile ilgili harcamalar Ku
rumca belirlenecek yeni esaslarda dikkate alınarak 
kendi bütçelerinden, 

c) Münfesih Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumun
dan devrolunan hizmetlerle ilgili harcamalar kurum
ca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak mev
cut muhasebe ve bütçeleme esaslarına göre; 

Harcamaya devam olunur. Yıl içinde elde edile
cek her türlü gelirin 1050 sayılı Mühasebei Umûmiye 
Kanununun 55 inci maddesine göre genel bütçe için
de kullanımı sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Bu maddedeki «münfesih» kelimesinin, yine da
ha evvel kabul ettiğiniz tarzda «varlığı sona erdiri-
len» kelimeleriyle değiştirilmek suretiyle maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan; son fıkrada
ki, «Harcamaya devam olunur.» dan sonraki cüm
lenin satıfbaşı olması lazım ayrı fıkra olacaktır yani. 

BAŞKAN — Sayın Erginay; madde kabul edildi, 
Tasarının tümü kabul edilmeden evvel; yani kesin 
oylamadan evvel o maddî hatayı düzeltiriz. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
Yürürlük 
MADDE 30 — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiş
tir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 31. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz vere

ceğim. Sayın Kantarcıoğlu daha evvel gönderdiği bir 
yazriı istekle aleyhte konuşmak istediler. 

Sayın Aydar, söz istediler; lehte konuşacaklar. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Devletimiz, korunmaya muhtaç çocuklarımıza 

1949 yılında çıkarılmış. 5387 sayılı Kanunla el atmış, 
1957 yılında 6972 sayılı Kanunla konuyu daha etkili 
hale getirmiştir. 

Mahallî idareler ve belediyelerle kurduğu tesisler 
bu Tasarı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
devredilmektedir. Hükümetimiz, 6972 sayılı Kanun
da değişiklik yapmak suretiyle konuyu eğitim açısın
dan çıkmaza sokma yerine daha mükemmel hale ge
tirme yolunu seçmemiş olması çok üzücü olmuştur. 

Şu hususu huzurlarınızda övünerek savunmak is
terim ki, bu kurumlarımızda genellikle hiçbir anar
şik olay görülmemiş ve eğitim aksamamıştır. Mem
leketimize büyük hizmetler vermiştir. Tasarının, Mil
lî Eğitim Bakanlığının ihtisas komisyonlarından, Ta
lim ve Terbiye Dairesinden ve ilgili dairelerinin ya
zılı görüşü alınmadan hazırlanması, adınıza iş yap-
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makla görevli olan biz, Millî Eğitim Komisyonumuz
ca titizlikle durulmuş ve işleyişi aksatmayacak şekil
de düzenleme yapılmıştır. Ne yazık ki, Komisyon gö

rüşlerimize iltifat etmemiştir. 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarıda, Hükümet kararlarına ters düşen tasar

ruflar bulunmaktadır. Tasarı daha önce birkaç kere 
Bakanlar Kurulunca geri çevrildiğine göre, şimdi çok 
önemli bir kurum olan Çocuk Esirgeme kurumu ile 
birleşerek güçleşmiş bir durumda, biraz da amacı 
dışında ele alınarak kanunlaşmaktadır. 

Tasarı; koruma, bakma ve yardım etme görev
leri dışında eğitme vasfından ve kudretinden yoksun
dur. 

Tasarı; illerdeki sağlık teşkilatında huzursuzluk
lar meydana getirerek personel şişkinliğine de sebep 
olacaktır. 900 kişiye iş bulmak için tarihî Çocuk 
Esirgeme Kurumumuzu bu hale getirmeye gönlüm 
razı olmadığı için bu Tasarıya oy vermeyeceğim. 

Bu Tasarı bu haliyle 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nu, 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu, 430 
sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ve dolayısıyla Ana
yasamızın 174 üncü maddesindeki inkılap Kanun
larının Korunması Hakkındaki Kanun hükmüne ay
kırıdır ve çelişkilidir. 

Temenni ederim ki, bu Tasarı diğer kanadımızın; 
yani Millî Güvenlik Konseyimizin incelemesinde de 
ortaya çıkması, Yurt-Kur Kanunu gibi akibete uğ
raması temennisiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Kanun Tasarısı Yüce Mecliste görüşmeye başla

nıldığı gün yaptığım konuşmada, bu fevkalade önem
li bir muhteva taşıyan Tasarıyı yürekten destekledi
ğimi belirtmiştim. Yüce Meclisin katkılarıyla daha 
da mükemmel duruma getirilmiş olan bu Tasarı, 
gerçekten Türkiye'nin çok yaygın, çok önemli ve yıl
lar yılı kanayan bir yarasını dindirici özellik taşı
maktadır. 

Kanunlar kişiler için çıkmaz, çok nadir hallerde 
kişileri ilgilendirir. Kanunlar çok küçük gruplar iç'in 
de çıkarılmaz. Gerektiği zaman o gruplar içinde ka
nun çıkarılır; ama bu Tasarı 300-500-900 kişinin 
amaline hizmet edecek bir Tasarı değil, bütün Türk 
Milletinin her zaman görerek üzülebileceği, koruma 

ihtiyacı duyacağı, çekilen ıstırapları dindirebileceği, 
insanlarına hizmet verebileceği bir Tasarıdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun tarihi misyonunu 
tamamlayarak, bir sayın hukukçu arkadaşımın çok 
isabetli olarak ifade ettiği ve çağımızın da anlayışına 
tam uygun olan bir anlayış içerisinde Çocuk Esir
geme Kurumu artık Devletin bizzatihi himayesiyle 
ve katkısıyla kendi misyonunu devam ettirecektir. 

İlk konuşmamda da ifade ettiğim gibi, Çocuk 
Esirgeme Kurumu büyük Atatürkten Türk milletine 
vediadır. Bunu korumak, bunu o espri içerisinde, o 
anlayış içerisinde Türk Milletinin hizmetinde. bir Ku
rum olarak devam ettirmek, Kanunun güvencesi al
tına almak gerekiyordu ve bu Tasarıyla bu yapılmış
tır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Koruma altında bulunan ve o yurtlardan yetişe

rek toplumumuza katılmış, büyük adam olmuş, Dev
letine ve Milletine büyük hizmetler vermiş kişiler ta
nımaktayım. Bir de onların gözünden bu Kanuna 
bakmak lazım gelir. Çoculk Esirgeme Kurumundan 
yetişmiş, yetiştirme yurtlarından gelmiş o vatandaş
larımızın gözüyle bir de bu Kanuna bakmak lazım 
gelir; acaba isabetli midir, değil midir diye. Göre
ceksiniz ki, onlar alkışlayacaklardır ve bu Kanunu 
bağırlarına basacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müesseselerin taassubunu kanun metinleri ara

sında sıkıştırıp onu dile getirmek bu Yüce Meclisin 
görevi değildir ve olmamıştır. Onun için bu Kanun 
Tasarısı görüşülmeye başlandığı andan şu ana kadar 
sadece ve sadece Millî Eğitim Bakanlığının hizmet
leri açısından eleştiriye uğramıştır. Bu Kanun Tasa
rısının altında Millî Eğitim Bakanımızın imzası var
dır. Millî Eğitim Bakanının imzası bulunan bir Ta
sarıda; Millî Eğitimin ilgili ünitelerinin görüşü alın
madı demek, zannediyorum ki, çorbaya su katmak
tır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İsabetli, yerinde ve mükemmel bir Kanun oluş

muştur. Devletimize, Milletimize hayırlı ve uğurlu 
olması dileklerimi bildiriyor, Kanuna müspet oy ve
receğimi arz ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. Tümünü kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun Tasarısı 
Danışma Medisimizce kabul edilmiştir. 
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Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın Bakana ve Sayın Komisyona teşekkür edi

yorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanun Tasarısı üzerinde Sayın Başkan, zatıâlin'izin 
başkanlığında sürdürülen toplantılarda, Yüksek He
yet bu Tasarı üzerinde takdire layık bir titizlikle 
durmuştur. Keza ilgili Komisyonlar da metni hu
zurunuza en iyi şekilde getirmeye büyük bîr gayret 

• sarf etmiştirler. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 75 inci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile İçtü
züğün 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) (1) 

BAŞKAN — Gündemlimizin iklinci maddesinde 
bulunan Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğ-
lu ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı EmelkiM Sandığı 
Kanununun 31 inoi Maddesi ile Değişik 41 inci Mad
desine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değişti
ren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fık-

(1) 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek S. Sayılı 
basmayazılar 17.3.1983 tarihli 72 nci Birleşim tuta
nağına eklidir. 

Şunu bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, 
Atatürk inkılâp ve ilkelerinin esprisi içinde hazırla
nan bu Tasarının sosyal hizmetlere etkinlik, yaygın
lık ve sürat kazandıracağına inanıyoruz. Yüksek Mec
lisinizin görüşmeler sırasın'da esirgemediği ilgi, an
layış ve değerli katkılar için Sayın Başkan; Başkan
lık Divanına, Danışma Meclisinin seçkin üyelerine, 
komisyonların değerli üyelerine, Hükümet adına te
şekkürlerimi arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma Saati : 16.40 

• > • - « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

•••« 

OTURUM 
mü : 17.00 
çili Vefik KİTAPÇIGİL 
SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye 
devam ediyoruz. 

Komisyonun ve Hükümet Temsiloiısinin yerleri
ni almasını rica ediyorum. 

Değerli üyeler, Teklifin 3 üncü maddesine dahil 
1 inoi geçici madde ile ilgili verilen üç önerge Genel 
Kurulca dikkate alınmış ve Komisyona geçici mad
de ile birlikte verilmişti. 

Komisyon bu önergeleri dikkate almış mıdır, 
maddeyi yeniden düzenlemiş midir, düzenlememiş 
midir; bunu Sayın Komisyon Başkanından rica edi
yoruz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOÖAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Yüce Meclisinizin, Sayın Karitarcıoğlu'nun ver
miş olduğu teklifle ilgili olarak Komisyonumuza 
dikkate alınmak üzere sunmuş olduğunuz teklifleri 
Komisyonumuz sizlere yakışır bir ciddiyet ve vu 
kufla ele almış, gerçekten üzerinde büyük müzake 
relerde bulunmuş ve bu müzakerelerin sonucunda 
şunu hemen ifade etmek isterim ki, bütün iyi niye 
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timize rağmen olumlu karşılayamamış bulunmakta- ı 
yız. Nedenlerini Komisyonumuz Sözcüsü sizlere arz 
edecektir^ 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Buyurunuz Sayın Çakmaklı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer ar- | 
kadaşlarımı; 

228 S. Sayısıyla görüşülen Sayın Kantarcı oğlu' 
nun Teklifi, huzurlarınıza indirilmiş ve burada ya
pılan görüşmelerden sonra, dikkate alınması karar
laştırılan ek geçici 1 inoi madde ile ilgili özellikle 
iki önergeyle birlikte Komisyonumuza iade edilmiş
tir, 

Komisyonumuz yaptığı çalışmada, konuyu, Sa- | 
yın Başkanın da ifade buyurdukları gibi, enine bo
yuna incelemiş ve Yüce Kurula, bizim ölçülerimize 
göre çok geniş ve bir ölçüde de doyurucu olmaya 
çalışan bir açıklama vermeyi ve bu açıklama tahtın
da konuyu bir kez daha yüce dikkatlerimize sunmayı 
karar altına almış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun Teklifi, daha sonra Ko

misyonun metni haline dönüşen Teklifi, geçen sefer 
de ifade etmeye çalıştığımız gibi, 1.3.1979 tarihinde 
yürürlüğe giren 2182 sayılı Yasa ile ilgilidir. Biz bu 
açıklamamızda, önce 2182 sayılı Yasayı, peşinden 
Sayın Kantarcıoğlu'nun Teklifini, bilahara Komis
yonun iyileştirdiği metni ve nihayet burada dikkate 
alınması gereken önergeleri sizlerin yüksek bilgileri
mize sırayla sunmaya çalışacağız. 

2182 sayılı Yasa, 20.2.1979 tarihinde kabul edil
miş ve müteakip aybaşından itibaren yürüdüğe gir- I 
mistir; aynen metinden okuyorum: «Bu Kanun ve 
ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan per
sonellin, bu Kanunla iktisap ettikleri kazani'lmuş halk 
aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim 
durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aran
maksızın bir üst derecenin aynı kad'emesine getiri
lir.» dernektedir. Bu haliyle Kanun bir statik esasa 
dayanmaktadır; yani sadece 1.3.1979*da görevde bu
lunanları kapsamaktadır ve müteakip açıklamalarda 
bu Kanunun, fiili hizmet ile değil, sadece emekliliğe 
esas aylıkla ilgili bir düzenleme getirdiği açıktır. 
özellikle belirtmek istiyorum ki, sistemi değil, o ta
rihte çalışanlara belli emekliliğe esas aylığı artırıcı 
bir iyileştirme murat etmektedir, amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde bu Ka
nunun bir tekliften kaynaklandığı, neşet ettiği, doğ- | 
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duğu tespit edilmiş ve esasen kendi içinde pek çok 
haksızlığı beraberlinde de getirdiği ifade edilmiştir. 
Bunları da Yüce Kurula ifade etmek zorundayım. 
Örneğin, tüm personel rejimi içindeki unsurları, ele
manları değil; örneğin, sözleşmeli personeli ve ben
zeri statüde çalışanları değil, sadece Devlet memuru 
hükmünde çakışanları, 657'ye bağlı çalışanları kapsa
mış ve bu halıyı© zaten kendi içinde beıiıı eşitsizlikler 
getirmiştir. 

Bu Kanunun uygulanmasında belli aksaklıklar 
doğmuştur. Doğan aKsakiılKiarın başlıcası, bir üst 
dereceye geçmekte sıkıntı çeken personelde olmuş
tur. Biz bu konuda «faydalanamayan» kavramını bi
raz açmak istiıyoruz. Kim faydalanamamıştır 2182 
sayılı Kanundan?.. Bizim yorumumuza göre, (Ki, Ma
liye uzmanları da, Hükümet de bu konuya katılmak
tadır) sadece 1 indi derecenin 2, 3 ve 4 üncü kade
melerinde bulunan personel bundan yararlanama
mıştır; önünde gideceği, alacağı başka derece olma
dığı için. Ama Sayın Kanıtarcıoğlu'nun yorumunda, 
kademesi l'e göre geniş olan, örneğin 2'nin 6'smda-
ki personel l'in 4'üne gelmiştir, l'in 6'sı olmadığı 
için. Burada da bir faydalanamama söz konusudur, 
ya da 3'ün 8'indeki bir personel, 2'nin 8'i olmadığı 
için, 2'nin 6'sına gelmiştir; burada da bir kayıp ol
duğu ifade edilmektedir. Ancak bizim yorumumuz, 
faydalanamayandan muradımız, sadece 1.3.1979'da 
1 İnci derecenin 2, 3 ve 4 üncü kademelerinde olan 
personeldir. 

işte, Sayın Kanitarcıoğlu Teklifinde, orijinal Tek
lifinde şöyle demektedir: Bu tarihte, bu kanundan 
yararlanamayanların olduğunu ve bu haksızlıkları gi
dermemiz gerektiğini gerekçesinde ifade ederek bir 
öneri getirmektedir. Ne demektedir Sayın Kantarcı-
oğlu?.. Gene orijinal metinden okuyorum: «2182 sa
yılı Kanundan ve bu Kanunun ek geçici 3 üncü 
maddesinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte gö
revde bulunup da faydalanamayanlara 3, 1 yıl fay
dalananlara, 2, 2 yıl faydalananlara 1 yıl olan ka
yıpları fiilî hizmet olarak hesaplanır ve emekli ay
lıklarına eklenir.» buyurmaktadır. Yani böylece, ör
neğin 1 inoi derecenin 2 noi kademesinde olan 2 yıl 
yararlandığı için 1 yıl kaybetmiştir; 3 üncü kademe
sinde olan 1 yıl yararlandığı için 2 yıl kaybetmiştir; 
4 üncü kademesinde olan hiç yararlanamadığı için 3 
yıl kaybetmiştir; özetle bu. Çok özür dileyerek, bü
tün ayrıntılarıyla dikkatlere sunmak istiyorum. 

Şimdi Sayın Kantarcıoğlu bu kaybedilen, ya da 
faydalanamama diye mütalaa ettiği yılları fiilî hiz-



Danışma Meclisi B : 75 24 . 3 . 1983 O : 2 

met yılı olarak hesaplamak istemektedir ve bunun 
sonucunda doğacak, emekli aylığına intikal edecek 
birtakım sonuçlar da doğal olarak olacaktır. 

Şimdi, bu Teklifte bu eşitsizliği gidermeyi Ko
misyonumuz prensip olarak kabul etmiştir. Esasen, 
bütün anlamıyla, net anlamıyla hir eşitlik sağlamak 
da mümkün değildir. O yıllarda çalışanların aldık
ları net aylık artışını, emekliliğe esas aylık artışını 
getirmeyi bugün mümkün görmemekte Sayın Kan-
tarcıoğlu, sadece bunu emeklilik süresi içinde telafi 
etmeyi, fiilî hizmet olarak verip, emeklilik müddeti 
içinde, yani pasif dönemde telafi etmeyi amaçla
maktadır. 

Ancak, bizim kanaatlimize göre bu da mümkün 
değildir; fakat ıbiz buna rağmen, net bir eşitlik ge
tirmemesine rağmen bunu benimsedik ve arkasından 
başka koşullar getirdi Komisyon. Fiilî hizmet bura
da otomatik olarak vertiâirken, Komisyon metninde 
borçlanmayla verilmek istendi. Yanii, Komisyon bu
nu bir borç esasına dayadı. Ayrıca madde metninde 
borçlanmanın esas ve oranlarını da netleştirdi. 

Bütün bunlardan sonra konu huzurunuza geldi. 
Yüce Genel Kurulda görüşüldü ve bir önerge, dik
kate alınmak üzere Komisyona sunuldu. Önergeyi 
bir kez daha dikkatlere sunuyorum: «Devlet me
murlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya 
mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakıl
maksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan 
yararlanmaya hak kazananların..» diyor. Bu tabire 
dikkatlilerinizi çekiyorum, «yararlanmaya hak kaza
nanların» Sayın Kantarcıoğlu'nun Teklifinde «fay
dalanamayanlarını» vardı; ki 1 inci derecenin 2, 3 
ve 4 üncü kademelerimi anlıyorduik ondan; burada 
yararlanmaya hak kazananların, yani 1.3.1979'da gö
revde olan, memur olan herkesi kapsayan bir öner
ge geliyor ve sonucunda da burada yararlanmaya 
halk kazanan herkesin, 1.3.1979'da görevde olan her
kesin fiilî hizmet sürelerine, borçlandırılmak sure
tiyle bir ekleme; kaybedilen yılları ekleme önerisi 
gelmektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
işte konunun ince noktası burasıdır, iki açıdan 

çotk önemlidir bu konu. Birincisi; Teklif geldiği bi
çimiyle 2182'nin kendi içindeki haksızlığı; yanli tek-
raren söylüyorum, o tarihte 1 inci derecenin 2, 3 ve 
4 üncü 'kademelerinde 'bulunanların haksızlıklarını 
gidermek isterken, bu sefer gelen Teklif, bununla 
hiç alakalı olmayan; o gün de ifade etmeye çalıştı
ğımız gibi, yani Teklifle uzaktan yakından alakası 

olmayan, ki belki de (Kişisel kanaatimi arz edeyim) 
işleme bile konulmaması gereken bir metin olarak 
ortaya gelmiştir ve bu haliyle çok dar bir zümrede
ki eşitsizliği gidermek fiştenken, bir önergeyle âdeta 
yeniden 1.3.1979'daki personele değişik bir yaklaşım
la, pratik anlamıyla 3 yıl erken emekliliği getiren 
bir madde haline dönüşmüştür. Konunun can alıcı 
noktası, esas noktası burasıdır. 

Şimdi, biz bu manzarayı, bu gelişimi ve bu te
mel esasları, gözlerinizin önüne koymaya çalıştıktan 
sonra, hangi açılardan, ne gibi, genel olarak, (inanın 
hepsini sıralamaya imkân yok) çok çarpıcı örnekler
le haksızlığın hiçbir biçimde giderilemeyeceğini, her 
ilavemin yeni yeni halksızlılklar getireceğimi ortaya ko
yan çok uzun görüşmeler yaptık. 20, 30 tane örnek 
sıralayabilirim; ama vaktinizi almamak için genel 
başlıklarıyla bazı şeyleri arza müsaade etmenizi rica 
ediyorum. 

Söylediğim; Teklifin, Komisyon metninin bu 
önerge ile hiçbir alakası, hiçbir benzerliği yok. ön
ce bunun mahzurlarım sıralamaya başlıyorum; yani 
bizce bu birbiriyle alakalı bir konu değil, bunu alı
yorum, bir ıtarafa koyuyorum; simidi varsayalım ki, 
bu çok gerekli bir önerge, ayrı bir biçimde huzurla
rınıza geldi; o zaman ne derdik, bunu nasıl yorum
lardık, onu anlatmaya çalışıyorum önerge üzerinde. 

Bir. kere, erken emeklilik denilen meseleyi ne ha
le getiriyor • bu teklif; oradan başlayalım. Bu önerge 
kabul edildiğinde ne oluyor?.. 

Saygıdeğer arkadaşlarıım; emeklilik bir matema
tik işlemidir. Belli bir dönem, belli bir aktif dönem 
çalışacaksınız ve orada, çalışamayacağınız zamanlar 
için belli payları ayırıp daha sonra onları alacaksı
nız. Teknisyenlerinin «aktuarya» dediği bu genel sis
temi bu kadar basit bir mantığa indirmek mümkün
dür. Çalışılmayan yılların, kazanılmayan, artırılma-
yan, bir tarafa konulmayan değerlerin, emeklilikte, 
ya da o çalışılmayan dönemde karşılıklarını almaya 
çalışmak, ancak hayaldir. Bunu genel anlamda söy
lüyorum. 

Fakat, Türk emeklilik sistemi, bilindiği gibi, çok 
sıkça söylendiği gibi, dünya emeklilik sistemlinden 
aktif ve pasif çalışma dönemleri itibariyle mukaye
sesinde zaten çok daralmıştır. Türkiye, genç emek
lilerin ülkesi olagelmiştir. Bu önerge i e ne hale ge
liyor?.. Kadınlarda 17, erkeklerde 22 yıl hizmeti olan 
grup hemen emekli olabilecek hale geliyor. Yani ka
dınlarda 20, erkeklerde 25 olan emeklilikle ilgili ra
kam, şu anda emeklilik »üresi, kadınlarda 17'ye, er-
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keklerde 22'ye düşüyor. Ve dahası da var; meslek- I 
teriyle iilgiUi işe girenlerden kazaî rüşt kararı almak 
sureciyle 18 yaşından önce, • örneğin 15 yaşına kadar 
göreve girenlerin üç yıl borçlanmaları halinde, hiz
met başlangıç yaşı 12 yaşa kadar düşebiliyor. 

Bunu bir örnek olsun diye veriyorum; yani bir 
sistem kendi içinde bu kadar gidilmez. Bunu sistem 
olarak, bir ülkenin emeklilik sistemi olarak düşün
mek ıraülmkün değil. Dolayısıyla, emeklilik yaşı ka
dınlarda 32 - 35, erkeklerde ise 37 - 40 oluyor. Bunu 
bir ülkede düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey 
mümkün mü? Yani, 32-35 yaşındaki kadınlarımız ve 
37-40 yaşındaki erkeklerimiz emekli olacaklar... Za
ten sistem sakat; bir üç yıl daha geri çekmekle orta
da büyük mahzurlar doğacaktır. 

Bunu önce arz etmek istiyorum. Bu, Türk çalış
ma hayatının genel sıkıntılarından 'birisidir. 

îkincfei; pratik bir konu. Kim emekli olacaktır? 
Mekanizma nasıl işleyecektir? Hemen akla gelen bir 
ilki şeyi sıralayalım : 

Bir kere, çalışan kadınlarımız bunu arzu etmek
tedir; pratik biçimde. Onlar erken emekli olacaktır. 

ikincisi; hâlâ Devlette, (beni bağışlayın açık söy
lemek istiyorum, açık ifade etoelk işiyorum) bugün 
aldığı ücretlerle değil, onların yüzüsuyu hürmetine 
değil, emeklilik hakkını elde etmek için duran kali
teli bir teknik personel vardır, Devletin dışında ala
bileceği ücretler çok yüksektir, Devlet onlara az ver
mektedir; o, sadece emekliliğine hak kazanmaik için 
Devlette kalmaktadır; işte bu personel, esasen Dev
letin bu bir daha zor yerine koyacağı personel hızla 
elden kaçabilecektir ve Devlet hizmetlerinin yürütül
mesinde çok büyük boşluklar doğabilecektir demek
tedir Komisyonumuzun genel oyu. 

Bu, gerçekten çok ciddî bir hadisedir. «İşyeri açı
lacaktır» denilmektedir bir başka argüman olarak. 
«Erken emeklilikle bazıları çıksın, bazıları gelsin.» 
denıilmelk istenmektedir. Esasen, işyeri açılmayacak
tır. Esasen, bu kadar erken yaşta, 35 yaşında Dev
letten dışarı çıkan insan, en verimli, en tecrübeli, en 
deneyli zamanında muhtemelen gidip, Devletin dışın
daki işyerlerine talip olacaktır ve oraları doldura
caktır. Dolayısıyla, genel anlamda açılmış bir işyeri 
söz konusu olmayacaktır. 

Ayrıca, bütün bunların yanı sıra, bu önerge ka
bul edildiği takdirde başka bir boyut daha ortaya 
çıkmaktadır, çeşitli eşitsizlikler de ortaya çıkmakta
dır. Hemen ifade etmek gerekir ki; Türk personel re
jimi ve emeklilik sistemi, gerçekten çok yara almış I 
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sistemlerdir. Nereye dokunsanız, nereyi kapatmaya 
çalışsanız, bir yerden alıp bir yere koyduğunuz için, 
başka başka yaralar açmaktadır, başka hastalıklar ge
tirmektedir. Burada da bu, sözkonusudur. 

Bunlardan da bir iki örnek vereyim. Bu borçlan
ma hükmünden; eğer bu önerge kabul edilirse, örne
ğin 40 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar hiç, 3 7 - 4 0 
yıl arasında hizmeti olanlar ise üç yıldan eksik fay
dalanacaklardır. Yarın bunlar da kalkıp bir başka 
önerge ile bir başka teklifle huzurlara gelebilirler. 
Bunların da bu anlamda; eğer eşitlik arıyorsak, ta 
teklifin çıktığı noktaya kadar dönüyorum; ta 1979 
yılında birinci derecenin iki, üç ve dördüncü kademe
lerinde bulunanlardaki eşitsizliği gidermeye çalışırken, 
olay öyle gelişiyor ki, bu noktaya kadar geliyor; ama 
bu noktayı yaptığınız zaman, bunu bile uyguladığı
nız zaman, bu konu başka eşitsizlikleri, örneğin bu 
biçimde, 40 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar, ya da 
3 7 - 4 0 yıl arasında hizmeti olanlar bu önergeden 
yararlanamayacaklardır. 

Bir başka yararlanamayacak grup ise dar, ama 
önemlidir. 1.3.1979 trihinde görevde olup da, 2182 sa
yılı Kanundan yararlanıp da halen açıkta olanlarla, 
emekli olup sigortalı olanlara borçlanma hükmü uygu
lanamayacağından, bu da bir başka eşitsizlik kaynağı 
olacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; kısaca şunu arz etmek 
istiyorum. Bu sistem öyle bir hale gelmiştir ki; eşit
sizlik derken, değişik biçimde bunları yorumlamaya 
çalışırken, getirdiğiniz her sistem başka aksaklıklar 
doğurmaktadır. 

Daha sonra ilgi duyulursa ve eğer istenirse somut 
örnekler üzerinde de açıklamada bulunmak üzere şim
di şunları söylemek istiyorum, özetle toplamak isti
yorum. 

Sayın Kantarcıoğlu, belki kendilerine göre çok 
haklı sayılabilecek bir sebeple, 1979 yılındaki bir uy
gulamadan mağdur olanların haklarını aramak üzere 
yola çıkmıştır, bir teklif getirmiştir. O mağdur olan 
daracık bir grubu korumaya, kollamaya ve onların 
mağduriyetini gidermeye yönelik bir teklifte, bir say
gıdeğer teklifte bulunmuştur. Komisyonumuz bunu 
almış, benimsemiş; biraz iyileştirerek, o fiilî hizmeti 
borçlanmayla bağlayarak menfaatleri dengelemeye 
çalışmış, teklifi iyileştirmeye çalışmıştır. Yüce huzu
runuza böyle gelinmiştir. îşte bu arada ortaya çıkan 
bir önerge, bunlarla hiç alakası olmayan ve bu ama
cı tamamen saptıran bir biçimde, o tarihte çalışanla
rın üç yıl erken emekli olmalarını, (ki, onların bir kıs-
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mı emekli olmuştur, bir kısmı çalışmaktadır) istemek
tedir. Konu bundan ibarettir. Eğer bu kabul edilir
se, Teklifin amacı, (son söz olarak onu söylemek is
tiyorum) tamamen ortadan kaybolacaktır. 1.3.1979'da 
mağdur olan birinci derecenin iki, üç ve dördüncü 
kademelerindekilerin, bu önerge ile düzeltilmesi gere
ken, giderilmesi istenen haksızlıkları ortadan kalkma
dığı gibi, tamamen sözkonusu edilmeyeceklerdir. 

Bu, geçmişinden bugüne kadar getirdiğim konu 
bu haliyle, bizim Komisyonumuzun görüşüne göre, 
çok speküle edilmesine ve pek çok insanın beklentisi
ne konu olmasına rağmen, ne Türk memuruna, ne 
Türk malî sistemine, ne Türk personel ve emeklilik 
rejimine, sistemine hayır getirecek bir önerge değil
dir. Komisyonumuz doğru yolu, Türk prsonel reji
mini (bunu çok sık söylüyoruz) yeni baştan ve top
luca ve günün şartlarına ve insanını; en güçlü insan
ları, en yetenekli insanları Devlette toplayacak bir 
maddî esasa, matematiğe ve tatmine dayandıracak bi
çimde çözmesinde bulmaktadır. 

Bu kırk yaralı sistemle oynamak, iyiniyetle oyna
mak, (bundan kesinlikle eminim) maalesef anlamlı 
sonuçlar getirmeyecektir. Belki bundan kısmen yarar
lananlar olacaktır; ama zarar görenler de olacaktır; 
ama en kötüsü, Türk Kamu Yönetimi, bu tip gayret
lerle, böylesine iki milyon insanı ilgilendiren (Ki, Sa
yın Güray'ın önergesi şu anda iki milyon insanı ilgi
lendirmektedir) bir önerge ile iki satır yazıyla karara 
bağlanacak şeyler değildir. 

Komisyonumuz bu görev bilinciyle, Yüce Meclise 
bu konunun önemini, bu önergeyle ilgili olarak 
önemini bu anlayışla aktarmak, aktarabilmek; dili
mizin döndüğünce, aklımızın yettiğince aktarabilmek 
sorumluluğunu bendenize yüklemiştir. Bu zamanda, 
bu çok girift konuyu arz etmeye çalıştım. 

Son söz olarak, Komisyon olarak tekrar arz edi
yoruz; bu önerge ve bağlı olarak Sayın Öztürk'ün 
getirdiği önerge farklı değildir; o da «itibarî hizmet» 
demektedir, son derece yanlış esaslara dayanmakta
dır. tki milyon insana; doğru yanlış, şöyle veya böy
le yeni haksızlıklar doğuracak biçimde hitap etmek
tedir. Bu konular, önerge ile düzenlenebilecek konu
lar değildir. 

Bu iki milyon insanı ilgilendiren (1.3.1979'da bir-
buçuk milyonu çalışıyordu, beşyüz bini emekli idi) bu 
Teklifin alerji duyulan bir başka noktası vardır; malî 
tarafı, Devlete yük getirecek tarafı. Bakın, dikkat eder
seniz onu hiç konuşmadım, o noktaya hiç gelmedim; 
ama Devletten o bilgileri de aldık. Gerekiyorsa Dev

let, başka yerden keser, çalışana verir. O, takdirî ve 
tercihî bir meseledir; ama burada o yoktur. Burada 
daha önemli başka noktalar vardır. O nedenle on
ları arz ettim; ama Hükümetten aldığımız, ilgililerden 
aldığımız rakamları da vermek zorundayım fazla vak
tinizi almadan. Ne getiriyormuş?.. 

Bir yıllık borçlanma tahsilatı (Bir avantajı da var 
ya bunun; borçlanma getirdik) 5 milyar 703 milyon
muş; Hükümetin verdiği rakamlara göre. Buna kar
şılık, gene bir yıllık kesenek ve karşılık kaybı da, 
55 milyar 98 milyonmuş ve kesenek ve karşılık ka
yıplarından borçlanma tahsilatını, yani gelirlerini düş
tüğümüz zaman, sadece ilk yılki bunun malî yükü 49 
milyar 394 milyon lira imiş; ama Komisyonumuzun 
bu önergelere katılamama, dikkate almamızı emir 
buyurmanıza rağmen katılamama gerekçesi, bu malî 
porte değildir. Tek başına bu değildir, önemlice bu 
değildir; ama sistemin özü ile ilgilidir. Bir önergeyle 
böylesine köklü düzenlemelerin yapılamayacağını; iş
te yapılmaya çalışılırsa, arz etmeye çalıştığım bu tür 
aksaklıkların, eksikliklerin ortaya çıkabileceği konu
suyla ilgilidir. 

Bu nedenlerle ve bu sebeplerle Komisyonumuz, 
Yüce Kurulunuza, dikkate almamızı emir buyurduğu
nuz önergelere, sizin adınıza görev yaptığı için, size 
doğruları ve hesabî ve mantıkî olanı getirmek zorun
da olduğunu hissettiği için, katılamamıştır ve ola
bildiğince geniş bilgilendirerek, bu, Komisyon anlayı
şına göre uygun olmayan tutumun değiştirilmesini 
Komisyonumuz Yüce Kurulunuzda arz etmektedir. 

Sayın öztürk'ün ve Sayın Güray'ın önergeleriyle 
ilgili açıklamalarımız, Komisyonumuzun genel görüş
leri bunlardan ibarettir. Başka pek çok konu olma
sına rağmen sıralamıyorum ve hepinize Komisyonu
muz adına saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 

Sayın Kırgöz, Hükümet Temsilcisi olarak ilave 
edeceğiniz bir konu veya yapmak istediğiniz bir açık
lama var mı?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAIM KIR
GÖZ — Efendim, önerge hakkında Sayın Komisyon 
Sözcüsünün arz ettiği gerekçelerle, bizim de önerge
ye Hükümet olarak katılamadığımızı arz etmek isti
yorum. 

Ayrıca, Komisyon metni üzerinde de bir arzım 
olacak. Eğer müsaade ederseniz, onu da şu anda açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN— Ona sıra gelecek. Teşekkür ederim. 
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Değerli üyeler; 
Komisyon, dikkate alınan önergelere katılmamış

tır. Bu itibarla, önerge sahibi sayın arkadaşlarıma; Sa
yın Feridun Güray'la, Sayın Gürbüz'e, Sayın öztürk'e 
önergeleri üzerinde konuşma imkânı veriyorum. 

Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, daha 

önceki birleşimde gerekli konuşmalar burada yapıl
mıştır ve Genel Kurul büyük bir çoğunlukla önerge
nin dikkate alınmasını istemiştir. Buna rağmen, Sa
yın Komisyon Sözcüsünün de açıkladığı gibi, dikkate 
alınmamıştır. 

Şu anda öyle zannediyorum ki, bir çoğunluk bu
lunmamaktadır; bu nedenle oy sonucunun ne çıka
bileceğini bilemiyorum. 

Saygı ile Genel Kurula arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvelki konuşmamda arz ettiğim gibi, 1979 yılın

da çıkan 2182 sayılı Kanunun sisteme getirdiği istis
na, tahsil derecesine bakılmaksızın bir üst dereceye; 
alt derecede hangi kademede bulunuyorsa, üst dere
cenin o kademesine getirilmede bir haksızlıkla ve bu 
Kanunla âdeta hak serpiştirilmesi ile karşı karşıya-
yız. Yeni getirdiğimiz bu Teklif ve Komisyonumu
zun ek göstergelerde gösterdiği isabetli kararı, dere
ce yükselmesindeki haksızlıkları giderme amacına yö
nelik, yan kademelerde aynı rakamlar bulunmadığı 
için bir üst dereceye geçerken kaybedilen yılları; 1 in
ci derecenin 4 üncü kademesinde olduğu için hiç ya
rarlanmayan memur kütlesini hak, adalet ölçüsünde 
tatmin etmeye yönelik önergem, başka önergelerle ka
rıştırılarak emeklilik hakkını düşüren, memuriyet öm
rünü kısaltan bir biçimde değildir arkadaşlar. 

Ne oluyor?.. 5 inci derecenin yan kademesinin han
gi rakamında bulunuyorsa; çıkan kanuna göre, bir 
üst derecedeki aynı kademe bulunmamaktadır. Dere
celerdeki yan kademeler aynı seviyede değildir; aynı 
rakamla birinde dokuz, sekiz, altı gibi gitmektedir; 
şu anda rakamlar yanımda yok. Bu nedenle, memur 
bir üst dereceye geçerken, aynı derecenin, bir üst de
recenin aynı kademesine gelecek yerde, o rakamda 
bir kademe bulunmadığı için, bir yıl yahut zannedi
yorum iki yıl kaybetmektedir. 

1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan ve 
bir üst derece getiren sözü geçen Kanunla, 1 inci de
recenin 4 üncü kademesinde bulunan memur yarar
lanmamaktadır. 

O halde, sistemi allak bullak eden; tabirimi bile
rek kullanıyorum, bir üst dereceye, tahsil derecesine 
bakmaksızın bir derece yukarıya yükselten bu Ka
nunun ortaya koyduğu adaletsizliği bir miktar telafi 
etmek için, Sayın Sözcünün isabetle söylediği gibi, 
tevcih olunan her hak, yeni bir adaletsizliği doğur
maktadır; hep görüyoruz. Ancak, getirdiğim önerge ile 
2182 sayılı Kanunla verilen hak bir dereceye kadar 
adaletli biçime dönüştürülmektedir. Bu nedenledir ki, 
önergemin kabulünde isabet vardır. Sayın Sözcünün 
ifade buyurdukları gibi, Hazineye herhangi bir kül
fet de getirmemektedir ve 2182 sayılı bir üst derece 
veren Kanunu adaletli bir biçime getirdiği cihetle, öner
geme iltifat buyurulmasını saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Madde üzerinde Hükümet Temsilcisinin bir ilave 

açıklaması olacaktı. Sayın Kırgöz, maddeyi oylatma-
dan evvel bir açıklama yapmak istiyordunuz; «Mad
de üzerinde» dediniz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM KIR
GÖZ — Komisyon metniyle ilgili olarak, müsaade 
ederseniz Sayın Başkan. 

2182 sayılı Kanun, o devirde memur maaşların
da, memurların o günkü şartlardaki malî imkânlarını 
biraz düzeltmek için ortaya atılmış ve düşünülmüş, o 
yönde teklif edilmiş ve ona göre bir düzenleme ge
tirmiş idi. O günkü şartlarla getirilen bir kanunun, 
bugün getirdiği haksızlıkları gidermenin yeni haksız
lıkları doğuracağı nedeniyle, bu şekilde, Komisyon 
metninde olduğu şekliyle dahi bir hal şekli getirme
yeceği, Sayın Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği gibi, 
bazı yeni adaletsizliklere ve yeni kendilerini mağdur 
eden kitleler, zümreler yaratacağını, ortaya çıkaca
ğını arz etmek isterim. 

İkinci olarak, bu 2182 sayılı Kanundan istifade 
etmeyen; yani bir yıl, iki yıl, üç yıl şeklinde istifade 
edebilenlere emeklilikle ilgili bir hak vermek suretiy
le onların dört yıl önceki mağduriyetleri giderilmek 
istenmektedir. Bu ise, 2182 sayılı Kanun o şekliyle 
bazı mağduriyetler zaten yarattığı için, bu şekilde ye
ni verilecek bir hak da istifade etmeyenlerin daha 
fazla mağdur olması gibi bir durum ortaya çıkara
caktır. 

O bakımdan, bu Komisyon Raporuna ve Kanun 
Teklifinin ikinci maddesine olumlu görüş veremediği
mizi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddenin oylanmasına sıra geli

yor, usul bu. 
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Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Usul hakkında bir arzım 

var. 

Sayın Başkan, bugüne kadar içtüzüğün uygulan
ması, Genel Kurulumuzca yapılan uygulamalar gös
termiştir ki, bir önerge dikkate alındıktan sonra Ko
misyona tevdi edilir. Komisyon, dikkate alman öner
geye uyma zorunluğunda değildir. Komisyon ya uyar 
ya uymaz; uysa da uymasa da Komisyon Raporu 
okunduktan sonra Komisyona ve Hükümete söz ve
rilmez. Uyulmamışsa, sadece önergesine uyulmayan 
önerge sahibine söz verilir, bu yönden Hükümet ve 
Komisyona Rapora rağmen söz verilmesi usul hü
kümlerine uygun değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet; Tüzüğe de aykırı değildir, çün
kü konu oldukça önemli bir konudur. Bu itibarla, 
Komisyonun ve Hükümetin hangi sebepten dolayı 
önergelere itibar etmediklerini Genel Kurulun bilme
sinde fayda gördüğüm için, kendilerine bir açıkla
ma yapma imkânını verdim Sayın Gökçe. 

Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, maddeye dönüyoruz. Maddenin 
oylanmasıyla ilgili bir önerge var, önergeyi okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin geçici birin

ci maddesiyle ilgili Komisyon Raporunun ve metni
nin oylamasının ad okunmak suretiyle açık oya su
nulmasını arz ederiz. 

Remzi BANAZ Doğan GÜRBÜZ 
Halil Erdoğan GÜREL Osman YAVUZ 
Selçuk KANTARCIOĞLU Mehmet PAMAK 

Zeki ÖZKAYA Evliya PARLAK 
Nermin ÖZTUŞ Fahri ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Bu sayın üyelerin burada olup ol
madıklarını tek tek bir daha okumak suretiyle lütfen 
tespit edelim. 

Remzi Banaz?.. Burada. 
Doğan Gürbüz?.. Burada. 
Halil Erdoğan Gürel?.. Burada. 
Selçuk Kantarcıoğlu?.. Burada. 
Osman Yavuz?.. Burada. 
Mehmet Pamak?.. Burada. 
Zeki özkaya?.. Yok. 

KAMER GENÇ — Ben, onun yerine üstleniyo
rum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Evet, peki efendim, kabul. 
Evliya Parlak?.. Burada. 
Nermin öztuş?.. Burada. 
Fahri öztürk?.. Burada. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

AKİF ERGİNAY — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — İki sayın üye usul hakkında söz is
tiyorlar. Evvela Sayın Çakmakçı işaret ettiler. Bu
yurun. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, bir te
reddüt hâsıl oldu arkadaşlarda; usul hatası yapılıyor 
iddiasında olmamakla beraber, oyumuzu salimen ve
rebilmek için bir şeyin açıklanmasını istiyorum. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun teklifi, birin dördünde 
mağdur olanların mağduriyetlerinin önlenmesi ile çık
tı ortaya. Aradan zaman geçti, ona Komisyon olumlu 
mütalaada bulundu. Sonra emekli göstergeleri üzerin
de bir madde vardı, ona da Komisyon olumlu müta
laada bulundu. Teklif, Feridun Güray ve birkaç arka
daşımızın önergesinden sonra Komisyona geri gitti. 
Şimdi oylayacağımız konunun ne olduğunu bir defa 
daha hatırlatmak yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi oylayacağımız konu, Sayın 
Kantarcıoğlu'nun Teklifinde; birinci madde olarak me
tin halinde önümüzde bulunan Teklifte yazılı olan geçi
ci birinci maddedir. Komisyon da bu tarzda bu mad
deyi kabul etmiştir. Oylayacak olduğumuz madde bu
dur. Başka tereddüt kaldı mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Efenim, içtüzükte açıkça be
lirtilmiş olmamakla beraber, açık oylama, zannediyo
rum ki tek bir madde hakkında yapılmaz, bir kanu
nun tümü hakkında olması gerekir; binaenaleyh bu
nun kabul edilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylama bugüne ka
dar; doğru, 1,5 yıllık çalışmamızda, tasarının veya 
teklifin tümü üzerinde yapılmıştır. Binaenaleyh, Tü
züğümüzde bu konuyla ilgili bir açıklık yoktur. O iti
barla Kanunlar Dairesinde görevli olan sayın arka
daşlarıma konuyu sordum, geçmiş parlamentolarda 
maddelerin de açık oylama suretiyle oylandığını ifa
de ettiler; binaenaleyh, teamüle uyarak açık oylarını
za maddeyi sunuyorum. 

önce önergede adı bulunan sayın üyelerden baş
lıyoruz. 
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Değerli üyeler, maddeyi oylatıyorum, maddeyi red
dettiğiniz takdirde önergelere dönüleceğini gayet açık 
biliyorsunuz. 

(Ad okumak suretiyle açık oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, Sayın 
Parlak Komisyonumuz Üyesidir, Raporda itirazî bir 
kaydı yoktur, muhalefette bulunmadığı için ret oyu 
kullanmıştır; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım bir açık

lama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır, hayır gerek yok. Kullanabi

lirsiniz efendim. 
EVLİYA PARLAK — Çünkü iade edilmiştir ve 

Komisyonda 8 saat tartışması yapılmıştır. Tutanak
larda vardır, Komisyonda da ret oyu kullandım. 

BAŞKAN — Efendim, rica edeyim cevaba lüzum 
yok; oturun lütfen, Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, oylama sonucunu arz ediyorum : 
Oylamaya 87 sayın üye katılmış; 6 çekimser, 24 ret 
ve 57 kabul oyu ile 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, iki tane geçici madde teklifi var; 
biri Sayın Güray'ın. Sayın Güray?.. Yoklar, önerge
sini işleme koyamıyorum. İkincisi Sayın Barangil'in. 
Sayın Barangil?.. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkanım, öner
gemizi geri alıyoruz efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Değerli üyeler, 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
Bu madde ile ilgili Sayın Aksoy'un bir önergesi 

var. Sayın Aksoy buradalar mı?.. Yoklar. Önergeyi 
işleme koyamıyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde iki sayın üye söz iste

mişler; Sayın öztürk, Sayın Aksoy. 
Sayın öztürk, lehte mi, aleyhte mi?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy?.. Yoklar. Aleyhte Sa

yın Genç. 
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Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergemin reddi ile bir 

çelişki doğduğuna hükmetmeyiniz. Şöyle ki : Komis
yonun getirdiği metin birinci derecenin dördüncü ka
demesinde olanların durumunu düzeltmektedir. Ben
denizin sadece birinci derecenin alt derecelerinde olan
ların da durumunu ıslah sadedinde idi; ama genelde 
bu Kanun, büyük haksızlıkları giderici ve onarıcı bir 
metin getirmiştir. Komisyonumuza teşekkür ediyo
ruz. 

Bir kere, artı göstergeleri emeklilerde; birinci de
recenin dördüncü kademesinden emekli olanların dı
şına taşırmak ve bütün derecelere yaymak suretiyle 
öteden beri devam eden bir haksızlığı ciddî surette 
gidermiştir. 

İkincisi; birinci derecenin dördüncü kademesine gel
miş olan memurların durumunu ıslah etmiştir. Bu 
haliyle Personel Yasasında mevcut olan haksızlıklar
dan bir kısmını, önemli bir kısmını giderdiği için bu 
Kanunun lehindeyim, oyum olumludur. 

Komisyona ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Ben, bu Tasarının Bütçe - Plan Komisyonuna ge
tirilen geçici birinci maddesiyle birtakım imtiyazlı 
durumlar yaratıldığına, büyük haksızlıklar yaratıldı
ğına inanıyorum, kabul ediyorum ve gerçek de bu
dur. , 

Bir defa 2182 sayılı Kanun, hiçbir Devlet me
muruna bir günlük bir emeklilik kıdemini vermemiş
tir; fakat teklif nedense bu 2182 sayılı Kanun Dev
let memurları arasında bir ikilik yaratmıştır. O ta
rihte birinci derecenin iki, üç, dördüncü kademesinde 
olanlara derece yükseltmesi yapmak konusunda ken
dilerine birtakım dezavantaj sağlamıştır düşüncesiyle 
hazırlanarak bunlara emeklilikte bir avantaj tanımış
tır. 

Değerli üyeler, şimdi burada birinci derecenin dör
düne, üçüne, ikisine gelen adam, artık baremin son 
kademesine gelmiş insandır; bunun artık bir hak kay
bı sözkonusu olmaması lazımdı. Bir defa hiçbir Dev
let memuruna bu Kanunla bir günlük emeklilik kıde
mi verilmediğine göre, o tarihte, yani 1979'un 1 Mar
tında görevde bulunup da o zaman birinci derecenin 
ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerinde olan kişile
re böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi imtiyazlı bir emek-
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lilik hizmetini tanımak, bence genel hukuk anlayışına 
aykırı bir davranıştır. Bütçe - Plan Komisyonunun bu
nu hesaba katarak bu maddeyi bir defa metinden çı
karması lazımdı. Bu, çok önemli bir adaletsizliktir. 

Anayasamızın 10 uncu maddesinde kanun önün
de eşitlik ilkesi vardır. Bunda der ki, «Devlet organ
ları ve idare, yaptıkları işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uymak zorundadırlar.» Hangi mantık
la 1979 yılında birinci derecenin ikinci, üçüncü, dör
düncü kademelerinde olan kişilere bir, iki, üç sene 
kıdem verilmektedir? Bunun hiçbir mantığı yoktur. 

İkincisi; ben aslında bu Kanunun 1 inci madde
sinde getirilen emeklilik yan göstergelerin memurla
ra tanınmasına taraftarım, ancak burada yine bir hak
sızlık yapılmaktadır. 

Şimdi memurların statülerini incelediğiniz takdir
de; ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ve lise mezun
larının Personel Kanunu karşısında geldikleri derece
ler bellidir. Bunlara bir tek yan gösterge verilmemek
tedir. Şimdi Öyle bir sistem getiriyoruz ki, iyi du
rumda olanların durumunu biraz daha iyileştiriyoruz; 
ama kötü durumda olan kişileri hiç düşünmüyoruz. 

\ 
Bugün Devlet memurları içinde lise ve daha aşağı 

tahsilde olanların hiçbiri bu emeklilik göstergelerin
den yararlandırılmıyor, yani bir kişi Devlete 40 sene 
hizmet edecek, bir 50 yan gösterge almayacak, öte 
tarafta yüksek tahsilli, yani dört yıl ondan fazla tah
sil yapan bir kişiye aşağı yukarı 420 veyahutta 630 
yan gösterge vereceksiniz. Bu da yine büyük bir hak
sızlık ve adaletsizliktir. 

Ben şuna inanıyorum ki, bu geçici birinci madde 
Konseyden geçerken metinden çıkarılacaktır. Çünkü 
arkadaşlar, yani bu çok ağır bir haksızlık meydana 
getirir. Yani inanınız ki, bu Kanunun bu geçici bi
rinci maddesinin kabul edilmesi, hiçbir mantığa da
yanmıyor ve hiçbir gerekçesi de yoktur. Bu itibarla 
bunun kalkacağına inanıyorum. 

İkincisi; lise ve dengi okul mezunlarının veya da
ha onların altındaki tahsille Devlet memuriyetinde 

bulunan kişilerde de emekliliğe bir ek gösterge getir
mek suretiyle bunların da durumlarının hiç olmazsa 
ücrette eşitlik ilkesini bunlara da temin etmek ama
cıyla ben şunu öneriyorum. Eğer bu Teklif kanun
laşırsa, hiç olmazsa Hükümetimiz bu lise veya dengi 
okullardan mezun olup da Devlet memuriyetinde bu
lunan kişilerin de hiç olmazsa evvela 657 sayılı Ka
nundaki, ek ve değişikliklerinde bunlara bir ek gös
terge hakkı tanınmalı belirli bir kıdemde olanlara ve 
bunların da emekliliklerine bu ek göstergeleri sayıl
mak suretiyle hiç olmazsa bunlara da bir hak tanı
mak gerektiği inancındayım. 

Bu itibarla Kanuna karşıyım. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Değerli üyeler, Teklifi kesin oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma 
Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 41 arkadaşı
nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci 
Maddesi Üe Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra 
Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Ka
nunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Teklif sahibine, Hükümet Temsilcisine ve Sayın 
Komisyona teşekkür ediyorum. 

3. -— Şener Yiğit Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/468) (S. Sayısı : 329) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü maddesiyle 
ilgili müzakerelerimize geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin yerlerini al
masını rica ediyorum... 

Sayın Adalet Komisyonu yerini almış bulunmakta
dır. Sayın Hükümet?.. Yok. 

Değerli üyeler, Hükümet bulunmadığı için bu Ta
sarının görüşülmesini Pazartesi günü yapacağımız bir
leşime bırakıyoruz. 

in. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — Haklarında öncelikle görüşülme kararı alı
nan kanun tasarı ve tekliflerinin, aynı birleşimde de
ğil de, onu takip eden birleşimde görüşülmesine dair 
Şerafettin Yarkın'ın önergesi. (4/55) 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimimize son verme
den önce bir önergeyi okutacağım ve ondan sonra 
bir kanunla ilgili olarak Pazartesi günü gündemin ba

şında yer alması bakımından öncelik kararınızı ala
cağım. önerge Sayın Yarkın'ındır, okutuyorum. Sa
yın Yarkın?.. Yoklar. 

NECİP BİLGE — Efendim, ben benimsiyorum o 
önergeyi. 

BAŞKAN — O halde önergeyi okutuyorum efen
dim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
içtüzüğümüzün 50 nci maddesine göre Hükümet 

veya esas komisyonun istemleri üzerine kanun tasarısı 
veya teklifleri için Genel Kurulca öncelik kararı ve
rilmekte ve böylece gerektiğinde, gündemin en sonun
daki bir tasarı veya teklif, gündemin birinci sırasına 
alınarak aynı gün görüşülmektedir. 

Ancak, halen gündemimizde 50'ye yakın tasarı ve 
teklif olduğu ve bunlardan hangisi için ve ne zaman 
öncelik kararı alınarak gündemin ilk sırasında görü
şüleceği bilinmediği; diğer yandan her üyenin her an 
tüm tasarı ve teklifleri incelemiş olacağı da bir var
sayımdan öteye geçemeyeceği için, çoğu kez önemli 
tasarılar üzerindeki görüşmelere yeterince tetkik edil
meden başlanılmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Hükümet veya esas komisyonun iste
mi üzerine öncelik kararı alınan bir tasarı veya tek
lifin, gündemin ilk sırasına alınarak görüşülmesine, ön
celik kararının verildiği birleşimde değil de, onu ta
kip eden ilk birleşimde başlanılması hususunda Ge
nel Kurulca ilke kararı alınması için, »içtüzüğümüzün 
61 inci maddesi uyarınca görüşme açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Yarkın bu 
konuda haklıdırlar; Başkanlık Divanı bu teklifi be
nimsemiştir ve badema öncelik verilecek tasarıları, ön

celik verdiğimiz gün değil onu takip eden birleşimde, 
o günü takip eden birleşimde görüşeceğiz. Bu iti
barla, şimdi Maden Kanunu ile ilgili hem Başbakan
lığın, hem Komisyon Başkanlığının öncelikle görü
şülmesini (Vaktinizi almamak için okutmuyorum) tek
lif eden tezkereleri vardır. Bugün kararınızı alacağım 
ve Pazartesi günkü gündemimizin başında yer almış 
olacaktır. 

Bu Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; Pazartesi günü gündemin birinci sıra
sında yer alacaktır. 

Değerli üyeler, gündemimizde görüşülecek mad
deler var; fakat Hükümet ve komisyonlar bu konu
da haberli değiller. O itibarla Birleşimi... 

REMZt BANAZ — Sayın Başkan, usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

Bir maddelik bir kanun var, çoktandır bekliyor. 
Hükümet bir kez gelmedi, bugün görüşülebilir. Da
ha önce ertelenmişti, bugün görüşülebilir. 

BAŞKAN — Evet, esasen Birleşimi kapatmadık. 
Gündemde bulunan diğer tasarılarla ilgili komisyon 
üyelerin de burada bulunacağını tahmin etmiyor
dum. O itibarla görüşebiliriz. Gündemin dördüncü 
sırasındaki Tasarı ile ilgili müzakerelerde bir defa 
Hükümet bulunmamıştı, bu itibarla tekrar bulunma
larına gerek yok. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamla) 

4. İdarei Umumiyei VHayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine geçiyoruz. 
Sayın içişleri Komisyonundan yerini almasını rica 
ediyorum. 

Komisyon yerini almış bulunmaktadır. Müzake
relerimize başlıyoruz. 

Bu Tasarı ile ilgili raporun okutulması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
yenler... Kabul edilmiştir; okutuyorum efendim. 

(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu okundu) 

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

(1) 268 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Komisyon?.. Küçük bir açıklama, buyurun Sayın 
Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZt BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati 
13 Mart 1329 tarihini taşımaktadır. Bunun ilk 74 
maddesini teşkil eden «İdarei Umumiyei Vilayat» 
başlıklı birinci bölüm 18 Nisan 1929 gün ve 1426 sa
yılı Vilayat İdaresi Kanunuyla yürürlükten kaldırıl
mıştır. Daha sonra kabul edilen 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu ile illerin genel yönetimi bugünkü sistemine 
kavuşmuştur, idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin 75 inci maddesinden başlayan ikinci kıs
mı ise, «idarei Hususiyei Vilayat» başlığını taşımakta
dır Anılan geçici Yasanın ikinci kısmı halen yürür
lüktedir ve il özel idareleri halen bu geçici Yasaya 
uygun olarak yönetilmektedir. 
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İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 
İdarei Hususiyei» Vilayat kısmının görüşmeye başla
dığımız Tasarı ile değiştirilmek istenen 111 inci 
maddesi il genel meclislerinin yılda bir defa aralık 
ayının ilk yarısı içinde toplanması gerektiği hükmü
nü taşımaktadır. Bu Kanun kabul edildiği zaman 
Malî Yılbaşı 1 mart olduğu için, bir görevi de büt
çeyi kabul etmek olan il genel meclislerinin aralık 
ayının ilk yarısında toplanması 7.7.1982 gün ve 5670 
sayılı Yasa ile kabul edilmiştir. Bu aralık toplantısın
da bütçenin şubat sonuna kadar tamamlanması 
amaçlanmaktadır. Şimdi ise, 2493 sayılı Yasa ile 
Malî Yılbaşı 1 Ocak tarihine, yani iki ay önceye alın
mıştır. ti özel idaresi bütçesini görüşerek kabul et
mesi gereken il genel meclisi toplantı zamamnın da 
buna paralel olarak iki ay önceye alınması gerek
mektedir. Tasarı bu amaca yönelik olarak hazırlan
mıştır. 111 inci maddede bu Tasarı ile bir kelime 
değişmektedir. Bu da maddede bulunan «Aralık» 
kelimesi «Ekim» olarak değiştirilmektedir. Maddenin 
diğer kısımları aynen korunmuştur. 

Bir zorunluluk sonucu hazırlanan Tasarının Ko
misyonumuzca aynen kabulünün uygun olacağı so
nucuna varılmıştır. Durumu takdirlerinize arz edi
yoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Tasarı üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 
111 inci Maddesinin Değiştirillnıesi Hakkında Kanun. 

Tasarısı 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 5670 sayılı Kanunla değişik 111 
inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 111. — 11 Genel meclisleri yılda bir de
fa Ekim ayının ilk yarısı içinde toplanır. Seçimler
den sonra ilk toplanma günü valilerce, diğer toplan
tı günleri il genel meclislerince kararlaştırılır.» 

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

NECİP BİLGE — Yazım düzeniyle ilgili Sayın 
Başkanım. 

Madde hakkında uzun boylu konuşmaya lüzum 
yok, zaten Komisyon Sözcüsü de izah etti. Yalnız, 

Kanunun başlığında ve 1 inci maddede şu var : «İda
rei Umumiyei Vilayat Kanunu» • «İdareî Umumiyei» 
derken uzatma işareti konulmuştur, buna gerek yok
tur. 

Sonra madde 111'de «II Genel Meclisleri» tabi
rinde «Genel» kelimesi de büyük harfle başlamıştır. 
Halbuki hemen son satırında «il genel meclisleri» 
küçük harfle yazılmıştır. Buralardaki «Genel» ke
limesinin de küçük harfle yazılması doğrudur. 

Bunu belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'mn bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 268 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının adının 299 Sıra Sayılı Teklif başlığıyla para
lellik bakımından aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«13.3.1913 tarihli idarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin 5670 Sayılı Kanunla Değişik 
111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Açık efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, Sayın Bilge Hocamızın belirttiği hususlar Ka
nunun aslında belirttikleri gibidir, bir yazım hatası 
olarak girmiştir. 

Sayın Tosyalı'nın önergesine de katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalı'nın önergesini kesin oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi kabul edilen redaksiyonla ilgili 
değişiklik ve kabul ettiğiniz önerge istikametinde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler; 
tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 

111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

* • 

24 . 3 . 1983 O : 2 

Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Görüşülecek başka bir konumuz yoktur. O iti
barla... 

FAHRt ÖZTÜRK — Sayın Balkan, teklif vardır 
efendim. Aynı konu üzerinde bir teklif var. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Bu konu, diğer tasarıyla ilgili konuya ait Başba
kanlığın bir tezkeresi var. Bu itibarla bu tezkere üze
rine Başkanlık Divanında bir görüşme yapıp ondan 
sonra gündem maddesini getireceğiz Genel Kurula. 

Bu itibarla, başka görüşülecek konumuz olma
dığı için 28 Mart 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

«mm* •< 
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Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 41 arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Ka
nunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasmm Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin Geçici Birinci Maddesiyle İlgili Komisyon Raporunun açık oylamasına verilen oyların 

Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

' 

A 
Eçref Akıncı 
Malhmut Akıkıiıç 
Tevfilk Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 

B 
İbrahim Barangil 
Rjoaaâ Baituralp 
Muhsin Zekâi Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
AbdülfoaM Cebeci 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Alâeddin Aksoy 

B 
Remizi Banaz 
Erdoğan Bayüc 

C • i 

Mahir Canova 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

87 
57 
24 
6 

67 
6 

(Kabul Edenler) 

D 
Vöhbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
t. Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinç«r 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Ibralhim Göflütepe 

H 
Ali Mazlhar Haznedar 

(Redde 

O 
Abbas Gökçe 
t, Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

K 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Nihat Kubilay 

K 
Halil İbrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

Necmettin Narkoğlu 

O 
Adnan Orel 

O 
Tülay öney 
Salih Necdet Özdoğan 
Nuri Özgöker 

s 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 

denler) 

Ö 
Nazmi Önder 
Hamdi Özer 
M. Yılmaz Özman 
Fahri öztürk 
Kazan öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenocak 

T 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
LütfuMah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Isa Vardal 

Y 
ŞetrtaJfdtMn Yarkm 
Muammer Yazar 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 

T 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
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(Çekimserler) 

A 
Mehmet Aydar 

E 
Hamza Eroğlu 

Turhan Güven 
H 

Möhmet Hazer 

1 
SaHlı înal 

Ö 
Nermin öztuş 

A 
Mehmet Akdemir 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat A%>at 
Mustafa Alpdündar (tz.) 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar (tz.) 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu (tz.) 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Şükrü Başbuğ (İz.) 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ctner (İz.) 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
Muzaffer Ender 

Abdülkadir Erener 
Siyami Ersek (Rap.) 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem (Rap,) 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya (Rap.) 

O 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray (İz.) 
Özer Gürbüz (lîz.) 
Hayati Gürtan, 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğullafı 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

A. Asını İğnecileı 
Fenni Islimyeli 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karsb 
A. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk 
M. Velid Koran (Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (Rap.) 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 

P 
A'talay Peköz 

Abdurrahman Pütürgeli 
S 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Türe Tunçbay . 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 

Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zartmtı 

»-•-« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

75 inci BÎRLEŞİM 

24 Mart 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-

INUŞLARI 

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 İçtüzüğün 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) Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî 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 Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, içişleri 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 SAĞIŞ-
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 imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Tüddye Cum-
huriyeti Emelkii Sandığı Kanunuma Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağttaıa tarihli : 8.7.1982) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S, Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(10) 25.10.1963 TariMi 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 Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da^ 
ğıtmatarihi: 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşımn, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi: 6.1.1983) 



(12) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
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 
Sulan Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(14) 6.1.1982-Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare 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 Meclisti 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 Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe 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
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
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
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 'ile Hacettepe Üni-
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versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa-> 
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278)' 
(Dağıtma tarM : 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yık 
Kesinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağtaıa tarihi : 31,12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhe
sabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı (Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarım İnceleme 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 İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarîhi: 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 İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (25) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme v& 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
{Dağıtma (tarihi: 31.12.1982) 
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(26) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(27) Belediye Suçlarına Miskin Ceza Hükümleri-
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler 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 îşler 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-
sebsenailıtılbiın Döfıtyüzkınfcbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or-
mıani, Köy IşHeni ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmaır ve iskân, Turizm ve Taratma komis-
yonlaırı raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtana 
tarihi: 1 . 2 .1983) 

(32). 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun liıle Tüıtk 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,! 

cici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri 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 Şuaıbatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(34) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
laMı Kuvvetleri İç Hazmet Kanununun 34 üncü Mad-
desıiniin (d) Fıknasıraın Değiştiriıknesime ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesinle İlişkim Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 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 İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 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 İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(37) Danışma 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-

I 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 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanım 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 ERStN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, içişleri 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, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(43) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri 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 işler ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. 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 Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler 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 işletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve iktisadî işler 
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, imar 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 işler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

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

(50) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(51) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştlMLmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(52) 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 268 

Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 111 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun

ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /555) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 . 11 . 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 -1258/04863 

DANIŞMA MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5 . 11 . 1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Değişik 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı Gerekçesi 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 5 inci maddesi bütçe yılını Mart ayında başlatırken 2493 
sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bütçe yılı takvim yılı olarak hükme bağlanmıştır. Idarei Umumiyei Vi
layat Kanunu Muvakkatinin 5670 sayılı Kanunla değişik 111 inci maddesi il genel meclislerinin Aralık ayı
nın ilk yarısı içinde toplanmasını amirdir. Bu toplantı sırasında 11 özel idarelerinin bütçe görüşmeleri ve 
kabulü yapılacağından 40 gün sürebilecek toplantılar nedeniyle bütçe görüşmesi ve kabulü malî yılın baş
lanmasından sonraya kalabilecek, bu da bütçe uygulaması yönünden yasal sakıncalar yaratacaktır. 

Bu sakıncaları önleyebilmek için ti genel meclisi toplantılarının da 2493 sayılı Kanunun öne alma süre
si olan 2 ay kadar öne alınması gerekmektedir. Bütçelerin görüşülmesi ve kabulü açısından İl genel meclis
lerinin toplantı zamanı ile malî yıl arasında 2 ay 15 gün süre gerektiği, il genel meclisi toplantıları başlan
gıcının da malî yılın takvim yılına dönüşmesinden dolayı aynı süre kadar öne alınarak Ekim ayında olması 
bütçe tekniği açısından zorunlu görülmektedir. 

Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 112 ve 113 üncü maddeleri gereğince II genel mec
lisleri toplantıları 40 4- 15 = 55 güne kadar devam edebileceği ve kabulünden sonra da bütçe hazırlığı ve 
tastiki bakımından yine 1 aylık ayrı bir süre gerekeceğinden İl genel meclisi toplantılarının Ocak ayından 2 ay 15 
gün önce toplanması zorunlu görülmektedir. Bu nedenle 111 inci madde tasarıdaki şekli ile kabul edil
melidir. 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı, ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 7 . 7 . 1952 gün ve 5670 sayılı Yasa ile değişik 111 
inci maddesi, 11 Genel Meclislerinin yılda bir defa Aralık ayının ilk yarısı içinde toplanmalarını amirdir. 

Aynı yasa hükümleri gereği îl Genel Meclisleri bu olağan toplantılarında 11 Özel İdaresinin bütçesini 
görüşüp kabul edecektir. 

Malî yıl başı 1 Mart olduğu için yasa da 11 Genel Meclisinin toplantı zamanı Aralık ayının ilk yarısı 
olarak belirlenmiştir. 

2493 sayılı Kanunla Malî yıl başı 1 Ocak tarihine yani iki ay önceye alınmıştır. Buna paralel olarak İl 
Genel Meclisinin olağan toplanma zamanınında iki ay önceye alınması zorunlu hale gelmiştir. 

Açıklanan zorunluluk nedeni ile tasarı Hükümetten gelen şekilde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKİNCİ 
Başkan 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İdareî Umumiyet Vilayat Kanunu Muvakkatinin 111 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı -

MADDE 1. — İdareî Umumiyeî Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin 5670 sayılı Kanunla değişlik 111 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 111. — İl Genel meclisleri yılda bir de
fa Ekim ayının ilk yarısı içinde toplanır. Seçimler
den sonra lilk toplanma günü valilerce, dliğer toplan
tı günleri il genel meclislerince kararlaştırılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İdareî Umumiye! Vilayat Kanunu Muvakkatinin 111 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

5 . 111 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye IBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M, Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür vt Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay, Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
•S. Side 

^•m 
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