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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

147 nci Birleşim 

24 Mayıs 1983 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — 

LERİ 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

KANUN TASARI VE TEKL1F-

Sayf» 
204 

205 

1. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 
Yüzseksenaltıbin Dörtdüzkırkbir Metrekare
lik Kısmının Satılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Atatürk Orman Çiftliği Mülki
yetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve 
Gazi Üniversitesine Devredilmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Ka-
'bul Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. {D. 'Mec
lisi : 1/551, 2/80; M. G. Konseyi : 1/499, 
2/118) ('D, Meclisi S. Sayıları : 324, 334; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 580) 205:208 

2. — 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Saydı Köy 
İçme Suları Hakkında Kanunun 15 inci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışıma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/550; M. G. Konseyi : 1/507) ^D. Mec
lisi S. Sayısı : 292; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 584) 208:210 

Sayfa 
3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 49 uncu Maddesine 
Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
finin Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savun
ma Komisyonu Raporu. (D. Meclisli : 2/106; 
M. G. Konseyi : 2/117) <D.; Meclisi S. Sa
yısı : 380; M. G. Konseyi S. Sayısı : 583) 210:212 

4. — Abdüİaziz Kılıç Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metlin ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 3/412; M. G. Konseyi : 3/296) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 320; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 565 ve 565'e 1 inci Ek) 212:213 

5. — Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisinde Kaibul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/448, 
2/84; M. G? Konseyi : 1/495) (D, Meclisi S. 
Sayısı : 347; M. G. Konseyi S. Sayısı : 582) 213:224 

6. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kaibul Olunan Metni ve Milî Güven-
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Sayfa 
lik Komseyi ihtisas Komisyonu Raporu, (D. 
Meclisi : 1/461; M. G. Konseyi : 1/489) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 349; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 572) 224:248 

7. — Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumluıpınar Adı İle Bir İl
çe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komlisyo-
nu Raporu. (D. Meclisli : 2/78; M. G. Kon
seyi : 2/1-16) (D. Meclisi S. Sayısı : 301; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 575) 248:250 

8. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi 
Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Sosyal Güvenlik, iş ve tşçi 
ilişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/561; M. G. Konseyi : 1/500) (D, Mec
lisi S. Sayısı : 331; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 579) 250:257 

9. — 13.3.1913 Tarihli, Idarei Umumiyei 
Vdlayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Madde
lerine Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinim Danışma Meclisince Kalbul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. ı(D. Meclisi : 2/66; 
M. G. Konseyi : 2/113) (D, Meclisi S. Sayı
sı : 299; M. G. Konseyi S. Sayısı : 570) 257:260 

10. — 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının 
Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hü- * 
kümler ihdasına Dair Kanunun 10 uncu Mad-

Sayfa 
desünin Değiştirilmesine İlişkin 20 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metnü ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (Da Meclisi : 1/168; M. G. Konseyi : 
1/496) (D. Meclisi S. Sayısı : 372; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 571) 260:261 

111. — 23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 
Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Ta
rihli 59 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan (Metni ve Millî Güvenlik Konseyi ih
tisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/653; 
M. G, Konseyi : 1/513) l(D. Meclisi S. Sa
yısı : 393; M. G. Konseyi S. Sayısı : 585) 261:262 

12. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 
Sayılı Devfet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 
Kanunun Bir Maddecinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bür Bk Madde Eklenmesine Dair 
22 Mart 1983 Tarihli 58 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. , 
(D. Meclisi : 1/652; M. G. Konseyi : 1/514) V' 
(D. Meclisi S. Sayısı : 394; İM. G. Konse-
si S, Sayısı : 586) 262:263 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

5 Mayıs 1983 Perşembe 

Sendikalar Kanunu Tasarısı 01/235) (İS. Sayısı : 
573) ile, 

Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Ta
sarısı. (1/236) (8. Sayısı: 574); 

Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, kabul olun
du, 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
18.50'de son verildi^ 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

— 204 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.58 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 147 nci I Gündemimize göre kanun tasan ve tekliflerinin 
Birleşimini açıyorum. görüşülmesine başlıyoruz. 

n. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden. Yüz-
sensenaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik •Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Atatürk Or
man Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Ha
zineye ve Gazi Üniversitesine Devredilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/551, 2/80; M. 
G, Konseyi : 1/499, 2/118) (D. Meclisi S. Sayıları : 
324, 334; M. G. Konseyi S. Sayısı : 580) (1) 

BAŞKAN — Tanzim edilen sıraya göre günde
mimizin 1 inci şırasında Abdülaziz Kılıç Hakkında 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık tezkeresi var ama, Sayın Tarım Bakanımızın 
hava meydanına yetişme mazereti olması dolayısıy
la gündemimizin 10 uncu sırasında yer alan: «Ata
türk Orman Çiftliği Arazisinden bir kısım arazinin 
devri hakkında kanun tasarısının» gündemimizin 1 
inci sırasına alınmasını teklif ettiler. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 

Gündemimizin 1 inci sırasındaki Atatürk Orman 
Çiftliği Arazisinden Yükseksenaltıbin Dörtyüzkırkbir 
Metrekarelik Kısmının Satılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki 
Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üniversitesi
ne Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu rapor, 580 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu sözcüsü, sayın bakanlar ve il

gililer yerlerini almışlardır. 

(1) 580 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Danışma Meclisince ayrı ayrı görüşülerek kabul 
edilen söz konusu tasarı ve teklif konuları aynı ol
duğundan, Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonunca birleştirilmiş ve «Atatürk Orman Çiftliği 
Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine 
İzin Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» adıyla yeni 
'bir metin düzenlenmiştir. 

Şimdi bu kanun teklifinin tümü üzerinde görüş
me açıyorum efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Buyurun Tuğgeneral Cumhur Evcil. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yük
sek malumları olduğu üzere, Atatürk Orman Çiftliği 
arazisinin haritada da görüldüğü gibi, bütünlüğü dı
şında olan ve diğer kullanımlara tahsis edilen bazı 
kısımları var. Bu kısımlardan halen Millî Savunma 
Bakanlığı kullanım ve Gazi Üniversitesi yerleşim 
bölgelerinde olanlar, 'biraz önce de buyurulduğu üze
re, bu kanun teklifi içine dahil edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bütünlüğü dı
şındaki bu kısımları (yol nedeni ile ayrılan kısım da 
dahil olmak üzere), dört ayrı gurupta mütalaa eder
sek: 

Birincisi, 767 708 metrekare arazi ki, Ankara-Es-
kişehir yol ayrımında, talî bir yol ile Çiftlik sahası
nın bütünlüğünden ayrılmış ve etrafı Millî Savunma 

^Bakanlığı arazileri ile çevrilmiştir. Zırhlı Birlikler 
arazisinin de yakınında olan bu kesimin, Millî Sa
vunma Bakanlığı arazisi içine girmesi bir yana, ida
me, işletme, emniyet ve bakım yönünden de halen 
Atatürk Orman Çiftliği İşletmesine bir külfet yük
lemektedir. 

'İkinci parça, 1969 yılından beri bedel karşılığında 
Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan, Ka
ra Havacılık Okulu kullanım bölgesindedir. 1969 yı-
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lından bu yana geçen süre içerisinde bu bölgede ta
rım yapılmamaktadır. Esasen, biraz önce buyurdu
ğunuz gibi, bu arazi üzerinde uçak pisti, taksirütlar, 
(taxı-route'lar) park yerleri gibi tesisler de tarıma 
imkân vermemektedir. 

Sayın Cumhufbakanım, üçüncü bölüm ise, yine 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bütünlüğü dışın
da, yerleşim alanları arasına sıkışmış, üzerinde tarım 
faaliyetleri mümkün olmayan veya olsa da idamesi, 
emniyeti ve bakımı yönünden işletmeye büyük zor
luklar çıkaran, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi böl
gesinde, Trafik Hastanesinin hemen batısında bulu
nan bölümdür. 

BAŞKAN — Oradaki arazilerin bu şekilde olma
sı bence mümkün değil; ama, Atatürk'ün vefatından 
sonra o araziye başkaları sahip çıktı, o kısımlar da 
o hale geldi zannediyorum. Yoksa, Atatürk; öyle 
orada bir parça, burada bir parça arazi almazdı. An- > 
ladığıma göre, bundan evvel yekpare olan bu kısım
lara, sonradan dava açmak gibi yöntemlerle sahip 
çıktılar. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Öyle, Sayın Cumhurbaşkanım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL {İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
nun dışında, hem Ankara'nın hem de Ankara İstan
bul ve Ankara-Eskişehir yolları arasındaki trafik sı
kışıklığını azaltmak için düşünülen çevre yolunun Ata
türk Orman Çiftliği arazisi içinden geçmesi planlan- " 
mış ve yolun bir an evvel yapılması yatırım progra
mına alınmış ve bu konuda bir Bakanlar Kurulu ka
rarı da çıkarılmıştır. 

'Bu bölüm de, yolun yapılabilmesi için Bayındır
lık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 
anlaşmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne 
devredilecek'tir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 5659 sayılı Ata
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa 
göre, Atatürk Orman Çiftliğinin mülkiyetinde , olan 
arazilerin, bir başka kuruluşa devrine kanunla izin 
verileceği için bu teklif ve tasarı hazırlanarak yük
sek tensiplerine sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Gerçi Atatürk Orman Çiftliği içe

risinden, istasyondan geçip İstanbul yoluna bağla
nan bir yol var ama, onun demiryolu üzerinden bir 
köprü ile bağlanması Bayındırlık Bakanlığınca yapı
lan erüd sonunda (söylediğim bu yolun) şimdi açıla
cak olan yoldan çok daha pahalıya çıkacağı anla
şıldı. 

— 206 

24 . 5 . 1983 0 : 1 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
— Evet efendim. 

'BAŞKAN — Aynı zamanda Atatürk Orman Çift
liğinin içindeki binaların orada çok ağır bir trafik 
akışı olacaktı, o bakımdan yolun diğer tarafa alın
ması uygun görülmüştü. Diğerine nazaran çok daha 
ucuza mal oluyor ve köprü de çok daha kısa oluyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Evet, hem köprü çok daha kısa oluyor, hem de mu
kabil bir yol yapıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım 
Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında 

Kanım Teklifi 

'MADDE 1. — Atatürk Orman Çiftliği mülkiye
tinde olup; 

a) Millî Savunma Bakanlığı kullanım bölgesin
de bulunan Yenimahalle İlçesi, Çayyolu (Kütüğün) 
köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 668 
parsel sayılı toplam 767 708 metrekare arazi ile Mil
lî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan Yeni
mahalle İlçesi Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 
3427, 3428, 3429 parsel sayılı toplam 488 500 metre
kare arazinin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî 
Savunma Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle, 
Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Ha
zineye, 

b) Çankaya ilçesi, Balgat köyü sınırları içerisin
deki 2093/3 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı 
toplam 396 31'2 metrekare arazinin Tarım ve Or
man 'Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ara
sında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesine, 

c) Ankara - İstanbul yolunun 7 + 860 inci km. 
si ile Ankara-Eskişöhir yolunun 7 + 2001 üncü km.'si 
arasını birbirine bağlayan ve Ankara nazım planına 
göre Ankara yeni çevre yolunun bir parçasını ve 
Anadolu Bulvarının devamını teşkil edecök şekilde 
inşa edilecek ve Ataütrk Orman Çiftliği arazisinden 
geçecek olan çift yol için toplam 186 441 metrekare 
arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık 
Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle Karayol
ları Genel Müdürlüğüne, 
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Devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çift
liği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu mad
desi hükümlerine göre izin verilmiştir. 

BAŞKAN — Gazi Üniversitesine verilecek arazi 
parça parça. Üniversite onu nasıl kullanacak acaba? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım arsalarını istim
lak edecekler. 

BAŞKAN — Birleştirecekler mi? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Şahıslara ait olan yerler var, oraları bir
leştirecekler. 

BAŞKAN — Benim bildiğim, orada köy gibi is
kân edilmiş bir saha var değil mi?.. Buyurun. 

İHSAN DOĞRAMACI (YÖK BAŞKANI) — 
Efendim, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olan kısım
da kanun gereklidir. Diğerinde, imar planına göre 
istimlak kararı alınınca, otomatik olarak hepsi için 
geçerli olur. 

BAŞKAN — Olur, biliyorum da, benim bildiğim 
kadarıyla orada bir hayli ev var, iskân edilmiş saha 
var ama, onlar da kaçak olarak yapılmış zannediyo
rum. 

İHSAN DOĞRAMACI (YÖK BAŞKANI) — 
Arazi üzerinden takdir edilecek bedel'le, gerekirse 
mahkemeden onu tespit ettirebiliyorlar. 

BAŞKAN — Hatta Belediye de orayı; o evlerin 
bulunduğu yeri terminal yapmak için istemişti de, o 
zaman; orada bir sürü ev var diye «olmaz» demiş
tim. Ş^mdi de oraya Gazi Üniversitesi talip oldu. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, her tarafı bina
larla doldu. O yönü ile kullanamıyoruz, vazgeçtik, 
yoksa elden çıkarmak istemeyiz. 

BAŞKAN — O halde şimdi bütün o arazi, yal
nız o üç parça değil Orman Bakanlığında olan bu 
kısım Gazi Üniversitesine devredilecek, diğerleri de 
istimlak edilecek. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet. 

İ1HSAN DOĞRAMACI (YÖK BAŞKANI) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız onun için kanuna 
ihtiyaç yok. 

BAŞKAN — Yok tabiî. 
Bir de, Belediye; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı binası ile Eskişehir yolu arasında kalan böl
gede bir terminal yapmak istiyordu; ama, bunun için 
o bölgenin mülkiyeti verilmeyecekti de kira ile ve
rilecekti zannediyorum. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Oraya binayı onlar yapacaklar, araziyi 
mu'hafaza edip, intifamı devamlı olarak beraber kul
lanacağız efendim. 

BAŞKAN — Onu da öyle halledeceksiniz?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Evet efendim, öyle halledeceğiz. 
Sayın Currihurbaşkanım, bir husus daha var; ha

tırlayacaksınız, Renauît'un Servis İstasyonunu dön
düğünüz zaman sağ tarafta biriket yapan biçimsiz 
bir yer var. Buradan parayı alınca, Allah izin verirse, 
orayı istimlak edip, Söğütözü'nün önünü açarak ora
yı temize çıkaracağız. 

BAŞKAN — Orası şahıs malı olarak mı kalmış? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Evet efendim, şahıs malı. Demin buyur
duğunuz gibi, sonradan açılan davalarla gelmiş ara
ya girmişler. 

Şimdi istimlâk ederek alacağız. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, acaba ileride 
faydası olur mu, bu işlerin üç ayda bitirileceğine da
ir bir madde ilavesi yapsak. Bu konu, uzar gider di
ye endişemiz var. 

BAŞKAN — Neden uzasın, orayı almak isteyen 
uzatır mı? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Efendim, nasıl olsa kanun çıktı, işgal 
eder, ne fiyatta, ne ödemede anlaşabiliriz, uzar gider; 
ama «üç ay içinde bu işler bitirilir» denirse, karşı 
karşıya oturulur ve bir ödeme planı tespit edilir, «illa 
parayı öde» de demiyoruz. 

BAŞKAN — Üç ay sonra olmadı, bunun müey
yidesi ne olacak? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — O zaman kanundaki bu hüküm düşer. 

BAŞKAN — Düşmez. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Bir kısmı haü'ledüılımez ise, bir tamı dü
şer öf enlettim. 

BAŞKAN — Benıilm görüşüm düşmez. Merak et
meyin ünlSverslite çabuk halleder onu Muit Savurma
ya dev^dlkıce, onun ıda zia'ben nesini a'l'acateıinız, ne 
kaidiar para'sı vaaisa onu a|llaca!kslıımz. 

Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (YÖK Balkanı) — Sayın 

Cumhurbaş!kalnım, Sayın Özbek'in önerMme şu şe-
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'ldfflde katılıyoruz. Eğer, «anlaşma gereğince ödenecek 
patramın 1984 bütçeslinden veritaıek şartı ite» kaydı 
konulursa, o zaımam üç ay değil, bir ayıda yaparız. 

BAŞKAN — Bütçeden para ayrılmamış ki, ne 
yapsın? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Biz oma nazıyız efendilim-, Ödeme planı ya
pılır, 

İHSAN DOĞRAMACI (YÖK Başta*) — öde
me planı yapılmr, «belirlenecek miktar 1984 büıtçesli-
ne konacak falsılldam ödenliır» denirse daha gfaıramtii 
olur. O zaman Bütçe kamunu gereğince o paranın 
bütçeye fconullmaisını kabul etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Bu gibi konuları kanuna koyup da 
üç ay, ıdört ay 'içinde yapılacakta" diiiye bağlaımak 
doğru olmaz, bu konuyu Başbakanlık halleder. 

(Bütçeden venlmıesü konusu da ayrı, malî bir ko
nu, onu Başbakanlık haüdder. 

1 indi madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Ydk, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Btmleyenfller... Kabull edüîımiştiiır. 

2 nci tnaıddeyîi dkdtuyoıruım : 
MADDE 2. — Bu Kanun yaıyınu tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci maldde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul ©dümiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerimi Bakamlar 

Kurulu yürüttür. 
BAŞKAN — 3 üncü mlalde üzerinde söz isiteyen 

vair mu? Yok. 
Maddeyi oylarımızla sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul ediilmüştlir. 
TeM'ifÜn tüimünü aylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etlmıeyenller... Kabul1 edMimb'şitliır. 
Teşekkür ederim. 
2. — 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 

Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 1/550; M. G. Konseyi : 1/507) {D. Meclisi S. 
Sayısı : 292; M. G. Konseyi S. Sayısı : 584) (1) 

(1) 584 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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KÖY IŞLERt VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAÎF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanını, 
ben ayını zamıanlda imar ve İskân Bakamıma da veka
let ediyorum. Taisaın imar - İskân Bakanflığınıinıdır. 

Köy Işılıerli ve Kooperatifler Bakanlığı da köy iç
me sularıyla ügli olduğumdan mıüdahi' buluınımakta-
<hr4 

İmar İskân Bakanlığı Müsteşarı, İlliler Bankası Ge
nel Müdürü ve bütün tidkniisyen arkadaşlar da bu
radalar. 

Gündemlin 9 uncu siiraisınıda yer aî'an ve bir mad
delik Köy içme Sulıaın Hakkında Kanun tasarlısı
nın, gündemlin 2 nci suralsımida görüşülmesi hususunu 
'tenlsüplieriilnlize arz ediyorum. 

BAŞKAN — imar ve Islkân Bakamıma vekâlet 
eden iSayıın Köy Işılerİ Bakanımızın da gündemin 9 
uncu sııra'sımdaki Kanunun 2 nci sunada görüşülmesi 
hakkında bir teklifi Var. 

Teklifi oyîliaınnıza sunuyorum : Kabuil eden iler... 
Etmeyenler... KalbuÜ edlimfiışıtıir. 

Gündemlimizin 2 nci sıralsunda 9.5.1960 Tarihli ve 
7478 siayıllı Köy içme Suları Hakkında Kanunun 15 
üınöi Madldes'ilnıin Yürürlükten Kalldırılıması ve Bu Ka
nonla Bir Geçfidi Maldlde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasaırısımıın Danışma Meclislince Kabul Olunan Met
ni ve Milî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru yer alıyor. 

Bu Rapor 584 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Ihlttilsas Komliisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer

lerini addılar. 
Kanun ıtaisfarıisıının tümü üzeriınlde görüşme açıyo

rum^ 
Komisyon sözcüsü bir açıklalmada bulunacaklar 

mıı? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCÎL (fhtJkas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkamılm, Danış
ma Meclisimden kabul ediKip gelen bu kanun tasarısı 
iiile halen yürürlükte bulunan 7478 sayılı Köy içme 
Solları Hakkındaki Kanonun 15 indi maddesi yürür
lükten ıkaldıınillmiaktıa ve buna bir geçidi makide ilave 
edilmektedir. Bu madde aynen şöyle; 

«Bdîediye teşfcüllaltı bulunan ve nüfusu son umumî 
nüfus sayımına göre 3 000'e kadar olan 3 000 da
hil kasabalar da bu kanun hükmüne tabidir.» 

Yari, bu kamumla köy içime sulaırımıım nasıl yapı
lacağı beHirtülımıiş ve buraldla da görev Devlet Su işle
rime vlerdillmiiiştlir. Andak, daha sonra Köy İşleri ve 
Kooperaıtffler Bakanlığı kurulmuş ve 1963 yılında da 
Ydl Su Elektrik Geneli Müdürlüğüne, bu hizmetler bir 
proıtokolllte, dtevredİmliş bulunulmaktadır. 
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Bu kamınla, prötdkdla hailen yünütülmdklte olan 
bu hizmieüer, Igüi kanunun bu maddesi iptol «dite
rek, uygulandığı şeUdlde yeni bir düzenleme geL'irtil-
ımdkiCdcİr. 

Arz ıddarfkn efendilim. 
iBAŞKAN — Başika söz allma'k isteyen Var mı? 
Buyurum; 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

VE İMAR İSKÂN BAKAN VEKİLİ MÜNİR RA-
İF GÜNEY — Teşdk'kür ederilm Sayın Cuımhurfbaş-
ifeanum, 

Imıar ve Mân BalkaırJığı, fiiller Bafnlkası eMylie fodlle-
Idîydlerliin içme sultam yapnıa'kltadır. 100 000" nüfus
lu yerfieşjiım yenleniınlde. 100 000% üsıtündielkûter ise, 
Devllleıt Su İsteri elliyle yapıHmıaiklba ve ıkallldrfmaisıı tidk-
l'if ddtöten ikıaınuın maddıdllerine göne de 3 000 nüf utan afl-
tm'ddkli betedlîye kurulluşfllaırmıin içmle suyu Köy Iş-
lierli Balkanliığı YSE. Gendi Müdürlüğü eUiyille yapi'l-
m'ası oluyordu. Mahalli idarelilerde bütünlük sağla-
malk, yani bdlddliyellerte götünülleceik içme «utanımı bir 
tek dilde toplliaırriak, daha açık ifadeyle, bu hizmetleri 
İller Banlkiaısı uhddsliınlde toplamak için getirilmiş bdır 
düzemltemddliir. 

İmar ve İskân Balkainiğıniın hzaırîadığı bu pro
jeye ıbliz Köy isteri ve Kooperatifler Bıaikaırihğı olla-
•rafe multabılk Mdiılk. Balkanlar Kuırullundam da bu şslk-
9li iiDe ge$Û. Ebalsen nüfusu 3 000'iün altındaki beledi
ye «ayısı da çok fazıla değildir. 

Oeçücl maddede de bugüne kadar y'apılamtar zaitön 
YSE eliyle yapılldl. 1983 yıllı YSE Genel Müdürlü
ğü yatarım prognalmııınlda olup, başjlayacalk ollam veya 
geçmiş yitaırdlan devaim ddıen içme sulan yaltııınıimlan-
nıın da yün© Balkamllığılm, ve YSE Genel' Müdürlüğü elliy
le Jktaalii öngörülmüştür. l£84lten iftlifblairön İller Banka
sı, nüfusu 3 000% aÜltınldlalkli bdlddliyelierin içme suyu
nu doğrudan doğruya üisitteneodktÜr. 

Ara öderim. 
İBAŞKAN — Teşdklkür efdıoriim, 
Başka söz ,îstieiylen Vaır /mı? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İHUüsas Ko

misyonu Başkam») — Sayın Cumhurbaşkanıını, çolk 
affedensiniz ben yanıluş aırz «tJtiİlm. Sayın Balkıaınımun 
belirtltiğl 'gibi (sürçlisan oldu) bu hizimıeti devralacak 
korom İler Bankası alacak, Yol Su Bteklferik Genel 
Müdürlüğünce yapimalkltaydı, bundan sorara bu işli 
tüter Baıtası devralacak. 

Arz ddeniim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yolk. 
Tümü üzierindeiki görüşlmdter tamamlanmıştır. 

Madddletre geçitoıidslinli oylarımıza sunuyorum : 
Kabul ddenter... Etmeyenler... Kalbül ddlitaiiştıir. 

1 indi maldldeyii dkutuyarum : 

9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları 
Hakkında Kanunun 15 indi Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici (Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 7478 sayılı Köy İçme Sutarı Hatk-

'kıınlda Kamumun 15 inci mddddsii yürürlükten kaldı-
ırılırnıışltor-

iBAŞKAN — 1 imci mlaldde üzediındle söz isteyen 
vaır mu? Ydk. 

'Maddeyi oyîaırıınnzia sunuyomum : Kabul edenler... 
Etaeyemlter... Kaibuil ddimliştir. 

2 odi ımadldleyî okutuyorum : 
MADDE 2. — 7478 sayılk Köy İçme SuHlan Hak-

ıkınıdalkli Kanuna aşağıdaki Geçidi Madde' dkllönmliş-
ıtiiır, 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürü'rflü&e giır-
mesitaiden önce Köy İşiteni ve KoöperaıtlMier Bataaın-
lığı Yol - Su - Etekıbrilk Gendi MüldürfflüğÜnce rnulka-
veleye hağlaınmış iışderlte yapıtonnla başjlaımmış işlter ve
ya 1983 yıllı Yapım Programııına atamuş otanıtar bu 
Gend Müdürtlülkçe ifa ve ikmal otaur. 

BAŞKAN — 7478 sayılı Kanunda ,başka geçici 
madde yok muydu? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Vardı Sayın Cumhurbaşkanım, 
üç tane geçici maddesi var, bu 7478 sayılı Kanunda 
kalacak. 

BAŞKAN — O kanun yürürlükten kalkmıyor ki, 
7478 sayılı Kanuna bir geçici madde ilave ettiğimize 
göre, bunun geçici madde 4 olması lazım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Buyurduğunuz gibi uygundur Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Eğer kanunda vaktiyle üç tane geçici 
madde varsa, bu da şimdi geçici madde 4 olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaş
kanım, bu şimdi ilgili kanunun bir maddesini kaldırı
yor ama, öbür geçici maddeleri de tamamlıyor. Onun 
için teselsül etmesi lazım. 

BAŞKAN — Evet, o halde bunun geçici madde 4 
olarak düzeltilmesi gerekiyor, 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok 
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2 nci maddeyi, ki bu madde 7478 sayılı Kanuna 
geçici 4 üncü maddeyi eklemiş oluyor, bu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifinin, Danışma Meclisince 
Kabuİ Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî 
Savunma Komisyonu Raporu. {D. Meclisi : 2/106; M. 
G. Konseyi : 2/117) (D. Meclisi S. Sayısı : 380; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 583) (1) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK 
BAYÜLKEN — Sayın Cumhurbaşkanım, gündemin 
dördüncü sırasında yer alan 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu life ilgili teklifin gündemin 
3 üncü sırasına alınarak görüşülmesi hususunu tensip
lerinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, gün
demimizin 4 üncü sırasında mevcut 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili kanun tek
lifinin 3 üncü sırada görüşülmesini teklif ediyorlar. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 3 üncü sırasına aldığımız 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu 
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu 
Raporu, 583 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

(t) 583 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü, Millî Savun
ma Bakanı ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Bu konuda Komisyon Sözcüsünün izahatını din

lemek üzere sözü kendilerine bırakıyorum. 
Buyurun. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKIN {Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhufbaşka-
nım, malumlarınız bulunduğu veçhile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde general ve amirallerin rütbe bekleme 
süreleri kanunla düzenlenmiş ve rütbe bekleme süre
lerinin uzatılması tuğgeneral, korgeneraller arasında 
hizmet sürelerinin, hizmet zaruretleri nedeniyle uzatıl
ması devamlı hükümler arasında öngörülmüştür. 

Millî Güvenlik Konseyinin devamı süresi ile ka
yıtlı olmak üzere ek geçici 38 inci madde ile orge
nerallerin rütbe bekleme sürelerinin bir yıl uzatılması 
yine kuvvet komutan yardımcılığına atananların da 
görev sürelerinin uzatılmaları geçici maddelerle dü
zenlenmişti. 

Ancak, hizmet ihtiyaçları orgenerallerde de rütbe 
bekleme süresinin uzatılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu nedenle orgenerallerin de rütbe bekleme süreleri
nin bir yıl (hizmet gerekleri zorunlu kıldığı halde) 
uzatılmasını sağlayacak kanun teklifi Danışma Mecli
since de kabul edilmiş, Komisyonumuzca da ilke ola
rak benimsenerek Yüksek Huzurlarınıza takdim edil
miştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bayülken. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HALÛK BAYÜL

KEN — Sayın Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisin
den gelen rapor ile Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinden gelen rapor arasında bir fark var : 
İkinci fıkrada belirlenen bu farklılaşmaya Millî Sa
vunma Bakanlığı olarak, Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliğinden gelen rapordaki o usule tamamıy
la katılıyoruz. Yani, daha evvel Danışma Meclisinden 
geçen metinde atama usulerini genel kanun hükümle
rine bağlamıştı. Halbuki, Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliğinden gelmiş olan raporda birinci fık
radaki atama usulüne, yani; Genel Kurmay Başkanı
nın teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası şeklini 
aynen ona bağlayarak bu iki yetkinin tekrar ayrılma
sı konusunu öngörüyor. Bu bize daha mantıkî gözük
tü, onun için bu görüşe iltihak ediyoruz. 
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BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki görüşme- | 
ler burada tamamlanmıştır. Başka söz almak isteyen j 
olmadığına göre maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İ inci maddeyi okutuyorum : 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu

nunun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MAİDDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 uncu maddesine aşağıdaki 
(j) bendi eklenmiştir. 

«j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete 
devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya 
oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Genelkurmay 
Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakam ile Başba
kanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayaca
ğı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. 
Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral - oramiral 
sayısı birden fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçe
meyecekleri gibi gerektiğinde rütbe bekleme süresinin 
uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk 
edilebilirler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral - ora-
miraller ı(b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıka
rılır.» 

BAŞKAN — Efendim, «... orgeneral - oramiral-
ler...» dememek lazım, bunlardan bir tanesinin görev 
süresi uzatılacağına göre, «... orgeneral - oramiral...» 
demek lazım. Bunlardan ancak bir tanesinin görev sü
resi uzatılabilir. Son fıkradaki cümlede «oramiraller» 
denince sanki birkaç tanesinin görev süresi uzatıla-
biliyormuş manası çıkmaz mı? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Yukarıda, «sadece bir 
orgeneral, bir de oramiral» dediğimiz için böyle yaz
dık. 

BAŞKAN — «Bir taneyi geçemez» dediğimize 
göre, «Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral -
oramiraller» değil «... oramiral...» olması lazım. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, yukarıda kesinkez bir olarak belirtilmiş olduğu 
için, cümlenin gelişi itibariyle «ler» ekinin olabilece
ğini düşünmüştük. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü HALÛK 

BAYÜLKEN — Gelecek yıllarada sarî olduğu için 
böyle yazılmış efendim. 
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BAŞKAN — Görev süresi uzatılacak orgeneral 
veya oramiral bir tane olacağı için bu şekilde yazıla
maz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY
ÜLKEN — lleriki senelerde başka birisinin, bir or
general veya oramiralin hizmet sürelerini uzatmak 
gerekebilir düşüncesiyle bu şekilde yazılmış olması 
icabetti efendim. 

BAŞKAN — Evet, onları da içine alması bakı
mından, yani her sene böyle birkaç tane olabilir dü
şüncesiyle yazılmış. 

Sayın Gültekin 1 inci madde üzerinde şimdi sizi 
dinliyoruz. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
rütbe bekleme sürelerinin uzatılması hakkındaki Sa
yın Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneralimizin tekliflerinde, atanma-
lanndaki usule uygun şekildeki bir işlemle emekliye 
sevk edilebileceklerini öngörmüş idik. Orada da asıl 
olarak, herhangi bir görevde bulunduklarında, o gö
reve uygun bir işlemle emekli edilmeleri düşünülmüş
tü. 

Yüksek malumları bulunduğu veçhile, general ve 
amirallerin atanmaları hususu, Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 121 inci maddesine göre 
«...kuvvet komutanlarının lüzum göstermesi, Genel
kurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının 
inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı
nın onaylayacağı kararname...» ile oluyordu. 

Kuvvet komutanları ile Genelkurmay İkinci Baş
kanının atanması daha değişik bir prosedüre bağlıydı: 
«...Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma 
Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cum
hurbaşkanının onaylayacağı...» bir kararname şek
linde. 

Bir de, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin 
atanması, «Genelkurmay Başkanının inhası üzerine, 
Başbakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ata
nır» şeklinde değişik bir atama prosedürü mevcuttu. 

Burada, hizmet süresinin uzatılması maddenin bi
rinci fıkrasının, «...Genelkurmay Başkanının teklifi, 
Millî Savunma Bakam ile Başbakanın imzalayacağı 
ve Cumhurbaşkanımn onaylayacağı...» bir kararname
ye bağlanmıştır. 

idare Hukukunda genel olarak kabul edilen ilke, 
«işlemlerde Paralellik» ilkesidir. Bu, «Bir işlem nasıl 
tamamlanmış ise, çözümünün ve geri alınmasının da 
aynı yöntemle olması» ilkesinden hareket etmek 
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suretiyle Komisyon olarak metni; görev süresi, rütbe 
bekleme süresinin uzatılmasına ilişkin prosedür doğ
rultusunda, «...Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî 
Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı...» biçimde bir ka
rarname ile emekliye sevk edilmelerinin daha uygun 
olacağını düşünerek bu şekilde değiştirdik. 

Takdirlerinize arz olunur. 
BAŞKAN — Tabiî, bu daha doğru, öteki atan

ma usulüne ilişkin atama başka. Görev uzatıldı, bu 
atama değil. Onun için bu şekil daha uygun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Atama sisteminde tekrar geri alıp, tekrar atama siste
mi uygulanır da, uzatma sisteminde göreve son verme
de uzatmadaki sistemin aynen işlemesi gerekir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
ifadedeki kasıt da bu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yine, atamada da zaten «Genelkurmay Başkanının 
teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın 
müşterek kararnamesi, Cumhurbaşkanının onaması» 
var, aynı sistem. 

BAŞKAN — Ama atama olmaz tabiî. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Atama» kelimesi orada geçmez. 

BAŞKAN — Nasıl uzatılmışsa, aynı sistemle emek
liye sevk edilir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Hukukçuların kastettiği gibi ben o keli
meyi anlamıyordum, yani «atama» deyince, öteki de 
zannediliyor. İzah edilme zorunluluğu var. 

BAŞKAN — Zaten kasıt o. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Bir de, özellikle «inha» 
ile «imza'nın aynı nitelikte olduğunu düşünerek 
«Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı» 
ibaresini kullanarak, «inha» kelimesini kullanmamış 
olduk. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı efendim? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
Gündemimizin dördüncü sırasına geçiyoruz. 

4. — Abdülaziz Kılıç Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Ektir Başbakanlık Tezkere
si ile Danışma Meclisince Kabui Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adal&t Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/412; M. G. Konseyi 3/296) {D. Mec
lisi S. Sayısı : 320; M. G. Konseyi S. Sayısı ': 565 ve 
565'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada, Abdülaziz Kılıç 
Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi 'ile Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu konu, Konseyimizin 18 Nisan 1983 tarihli 140 
inci Birleşim gündemlinde 565 sıra sayısı ile yer al
mış ve dosyada mevcut ilamlar ile hükümlünün nü
fus kayıt örneğindeki cilt ve sayfa numaraları ara
sındaki mü'bayenetin giderilmesi için Komisyona iade 
edilmişti. 

Bu maddî hata, Yargıtay 'Birinci Ceza Dairesinin 
27.4.1983 gün ve esas 1983/1719, karar 1983/1457 sa
yılı ilamlıyla düzeltilmiştir. 

Buna göre, Komisyonca yeniden düzenlenen rapor 
ve metin 565'e 1 inci Ek sıra sayısı ile basılıp dağıtıl
mıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini almışlardır. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

(1) 565 S. Sayılı Basmayazı 18.4.1983 tarihli 140 
inci Birleşim Tutanağına 

565'e 1 inci Ek S. Sayılı BasmMyazı bu tuta
nağa eklidir. 
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Komisyon Sözcüsünün bir açıklaması olacak mı 
efendim?. 

HAVA HAKİM ALJBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Çok kısa olarak arz ede
yim Sayın Cumhurbaşkanım; daha önce de belirtti
ğim üzere ölüm cezasına hükümlü Abdülaziz Kılıç, 
arkadaşı Nusret Ateş'i parasına tamaen, başına keser
le vurmak suretiyle öldürmek suçundan dolayı Istan-
bu Kadıköy Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yar
gılanmış ve Türk Ceza Kanununun 450/8 inci mad
desine göre ölüm cezasına mahkûm edilmiştir. 

Yargıtay tarafından bu dava dosyası incelenmiş, 
temyiz itirazı da reddedilmek suretiyle kesinleştir
miştir. 

Başbakanlık, tezkere ile, bu ölüm cezasının yeri
ne getirilmesini istemesi üzerine, Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonunca hazırlanan kanun teklifi Da
nışma Meclisi Genel Kurulunca da aynen benimsen
miştir. 

Millî Güvenlik Konseyine gelen hu kanun, Ada
let Komisyonumuz tarafından dava dosyası ile birlik
te incelenmiş, gerek Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi 
ilamına, gerek Yargıtay ilamına ve gerekse Danışma 
Meclisinin kâbül ettiği kanun memine, hükümlünün 
nüfus kaydının yanlış yazıldığını tespit etmiş bulunu
yoruz. 

Komisyon olarak, her ne kadar nüfus kaydını 
esas alarak kanunu düzenlemiş isek de, 'infaz sıra
sında bir tereddüt olabileceği düşüncesi ile, bu yan
lışlığın düzeltilmesi amacıyla, kanunun Komisyonu
muza iadesini istemiştik. Komisyonumuzun bu tale
binin Konseyiinizce kabul edilmesi üzerine dava dos
yasını Yargıtaya gönderdik. Yargıtay, Birinci Ceza 
Dairesinin vermiş olduğu kararla bu yanlışlığı düzelt
miştir. 

Kanunu onayınıza sunarız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
AbdUIaz£z Kılıç Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 

24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 
Sayılı ve 27.4.1983 gün ve Esas 1983/1719, Karar 
1983/1457 Sayılı Hamları ile Kesinleşen, Kadıköy j 
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Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve 
Esas 1981/115, Karar 1981/276 sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan Kars îl'i, Kağız
man İlçesi, Güriindi Köyü, cilt 031/01, hane 30, say
fa 2'de nüfusa kayıtlı Nebi oğlu, Kudret'ten olma 
10,5.1960 doğumlu Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm 
cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci sırasına ge

çiyoruz. 

5. — Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisinde Kabul Olunan Metni ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/448, 2/84; M. G. Konseyi : 1/495) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 347; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
582) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci sırasında, Nü
fus Planlaması Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma 'Meclisinde Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer alı
yor ki, bu rapor 582 sıra sayısı ile basılıp dağıtıl
mıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Komisyonun bir açıklaması olacak mı efendim?. 

(1) 582 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFÎK 
ODMAN (Adalet Komüsyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumlarınız olduğu üze
re Türk Ceza Kanununda 1936 senesinde yapılan bir 
değişiklikle ve daha sonra 1965 yılında çıkarılan Nü
fus Planlaması Hakkındaki Kanunla Türkiye'de ra
him taM'iyesi ve iSterilizasyon ameliyesi yasaklanmış
tır ve bu yasaklarla ilgili olarak da Türk Ceza Ka
nununun 468, 469, 470, 471 ve 472 nci maddelerine 
ceza hükümleri konulmuştur. 

Ancak, aradan geçen 30-40 yıllık süreden sonra, 
nüfus planlamasının Türkiye için önemli bir sorun ol
duğu meydana çıktı ve bu konuda çalışmalar yapıla
rak Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunda tadilat 
öngörüldü. 

Bunun sonucunda Hükümet tarafından Nüfus 
Planlaması Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve aynı zamanda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun dört maddesinin değiştirilmesi 'hakkında bir ta
sarı hazırlandı ve Danışma Meclisi Başkanlığına su
nuldu. 

Aynı anda Danışma Meclisi üyelerinden Feri
dun Güray'la birlikte dokuz kişi nüfus planlaması 
hakkında bir teklif hazırladılar. 

Bu iki teklif ve tasarı Danışma Meclisinin Ada
let Komisyonu u'le Sağlık ve (Sosyal İşler Komisyonun
da birleştirilerek tek metin baline getirildi. Daha 
sonra da Danışma Meclis'inde metin kabul edilerek 
Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi şeklin
de huzurlarınıza geldi. 

Ancak Komisyonumuzca, ilgili bakanlık kurum ve 
kuruluş temsilcileriyle yapılan inceleme sonunda, 
Nüfus Planlaması Hakkındaki 11 maddelik Kanu
nun 9 maddesinin değiştirildiği, 2 maddesinin 
yürütme ve yürürlüğe ait olduğu, 1 madde
sinin ise, son para cezalarının artırılmasına ilişkin 
kanunla değiştirilmiş olduğu gözönüne alındı ve bu
nun sonucunda yeniden bir Nüfus Planlaması Hak
kında Kanun düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun 
görüldü ve bunun sonucunda da eski 557 sayılı Nü
fus Planlaması Hakkındaki Kanunun yürürlükten kal
dırılması yoluna gidi'îmesli tercih edildi. 

Şimdi önümüzde bulunan Nüfus Planlaması Hak
kındaki Kanun Tasarısı, doğrudan doğruya Komis
yonumuzca hükümet teklifinin öngördüğü hususlar 
baz alınarak hazırlanmış bulunan tasarıdır; madde

lere geçildiğinde ilgili temsilcilerimiz görüşlerini bil
direceklerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi ben buraya gelirken «Jinekoloji Derneği

nin bir teklifi var» dediler : Ben de, bu zamana ka
dar neredeymiş dedim, bakmadım bile. Onlar sizle 
hiç temas ettiler mi?. 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ÖDMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım; Jinekoloji Derneği Başkanı Sayın 
Doktor Necdet Erenus, Komisyonumuzun üyesidir; 
aynı zamanda tekliflerini Komisyonumuza sunmuş
lar ve Adalet Bakanlığınca yapılan işbirliği sonunda, 
özellikle Türk Ceza Kanununun 468 inoj maddesinin 
üstünde bulunan fasıl başlığı eskiden : «Irkın Tüm-
lüğü Aleyhinde İşlenen Suçlar» şeklindeydi; bu baş
lığın «Çocuk Düşürme ve Düşürtme» şeklinde de
ğiştirilmesini önermişlerdir. 

Biz Adalet Bakanlığına bu konuyu götürmüştük, 
Adalet Bakanlığı konuyu olumlu bulmuşlardır; Ko
misyonumuz da olumlu bularak 1936 yılından önce
ki Türk Ceza Kanununda bulunan fasıl başlığını ay
nen yeniden buraya değişik şekilde getirmiş bulun
maktayız. 

BAŞKAN — Yani onu dikkate aldınız?. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK 

ÖDMAN (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Aldık Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Tasarısı : 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, nüfus planla

ması esaslarını, gebeliğin sona erdirilmesi ve steri'K-
zasyon ameliyelerini, acil müdahale halleri ile gebeli
ği önleyici ilaç ve araçların temin, imal ve saptanma
sına ilişkin hususları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : I 
Nüfus planlaması I 
MADDE 2. — Nüfus planlaması, fertlerin iste- I 

dikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi ol
maları demektir. 

Devlet, nüfus planlamasının öğretimi ile uygula
masını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Nülfus I 
planlaması gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. I 

Gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon, Dev- I 
letin gözetim ve denetimi altında yapılır. I 

Bu Kanunun öngördüğü haller dışında gebelik so
na erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ame- I 
üyesi yapılamaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak İs
teyen var mı?. 

Buyurun. I 
NECDET ERENUS (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Saym Cumhurbaşkanım, Komisyonda da arz et
miştim; «Nüfus Planlaması» deyimiyle 2 noi madde- I 
de bahsedilen «fertlerin istedikleri sayıda ve istedik
leri zaman çocuk sahibi olmaları» deyimi arasında 
bir çelişki görüyorum. I 

'Burada evvelce, «Aile Planlaması Hakkındaki 
Kanun» teklifi edilmiş ki, bunlar tekrar değiştirilmiş 
yeriinıe Nlüfuls Pllanllalmıa'sı korumuş. Bu madde ,ie baş- I 
Hık afaisımldakii çellişkli dliıkloaltıiimfai çekiyor, onu aırz et- I 
mdk felt!iyoruım. j 

BAŞKAN — Başlık, «Nüfus Plaınltalm'aJsı» miaid-
de 2'de .de Nlüfuls Plalnılıaımalsıı. I 

NECDET ERENUS (Adalldt Komlisyonu Üyesi) 
— Halyur, «Fertlerim» diyor mrianıa ollarak. I 

BAŞKAN — Ne diydlm simidi, «Nüfus rJlairiîa-
miaisı, rlertllerim» .demleyelim mi, ıtdkıliifinıiz ne? 

NECDET ERENUS (Adalîdt Komiisyoîıu Üyeisi) 
— Bir Nüfus Planilairraa'sı deyince, bir memleketin 
mü'fuls ıstfya&etîylle % 3 artışı % 2ye, % l'e imldirmıdk 
veyahut da % l'i % 2Ve, % 3'e çıkartmak afnilıaişaflinr. 
Halllbulkli, «Aile Pltollamialsa» deyiînoe fertlerim, aill'efllerim I 
/istedikleri: sayıida çoculk yapımla veya yapmııaımıaısımı an- I 
lıyoruz, 

O bakıımldan ben ya baişliğım «Aülle Planflalmlalsı» di
ye değîşımös'M veyahut da «Bir memleketin nüfus 
siyasetine göre çoculk yapma saiyilsi.ni ayaırilaım'a» d!i- I 
ye öyle bir başjlık koniması/nı teklif ediyorum. I 

IBAŞKAN — Buyurun. 
'METE GÜNEL (AdalM Komisyonu Üyeisi - Ada-

let Bakanağı Temlsiildîsli) — Sayın Cumhurlba^k'arata; 
Ania'yaislanın 41 indi malddesli «AÜtenlkı Korurtmaisı» 
başlaığnrndia ve aile plartlamtasunr düzörâemekltiır. 557 sla- | 
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yâı Kanun Nüfuis Plairiaim'ası Kanunudur; Alile Pl'aın-
ilam;aisı Jçeriisinde nlüfuls ptentaımaisı bir bütündür. 

Hakikatten Neoddt beyefertdliniin değünddklleri ko
nu Kamfeyonda tartışılmıştır. Aie pllaırtlaımiaısı diye 
konuya gİırdliğimlizde, alilede fentlerim evtenmdlerıini, 
inatta evlenme yaişfeırMia kadar giden bir g&diş düzen-
temieye ühtüyaç .vardır. 

Amıacımıız, nüfulsu pttartlamalkltıır, fertlllerim iistddlMle-
ri sayıda çocuk yaipablmeferiinli teminidir. Demlin, Ko
misyon Sözcüsü a^kadaşıirnızım belirttiği gfi'bii; bu da 
Ceza Kanunumun hüküm ,ailıtıına aldığı hu'suslairıın bi
raz dışıma çıkarak (10 haftaya kıaidar izlin vererek) 
Fertlerim İstedikleri' sayıda çocuk yapabilmelerimi te
minidir ki, ya gdbdlliği önleyici tedbirlerle bunu yatpa-
calktarldıır veya 10 haftaya kadar önılıem alknm'aımııış da 
çocuk Rahibi ölmuşlaraa, bunu riEallarııyfla aflldııraSbÜile-
cdkferdiir .Amlaç, bu hutsüsu düzenlemek Ve bunu hü
küm allıfcunia aiJtaıaktır. 

Aile Plarilam^sı, çok daha geniş bir ka^asmldi'r. 
Bunun İçeriisamıdle, arz öttüğüm g!İbi Nüfus Plamlaım'alsı 
bir bütündür. Bu İtibarla bu fikre ItÜfat ödillmıemiş-
ftÜTi 

'BAŞKAN — Nlüfuls planlllamasıınldam maksat, el-
bdtlte müfüsun mluiayyen bir oramı geçmıemesiildiir; alma 
bu geçmeyecdkltir diye ide biz alilMiere «îlki çocuktan 
fazllıa Çocuğa sahip ollamlatzsımız» da diyemeyiz. feter-
ts'e 10 tane çocıulk Sahibi dlabiir. Ama yeter Ki islte-
stin, istemeyerek dlmıatsım; bu onu düzenllliyor. Yoksa 
kısıfttoma değlill, zoraki kısıtlatma değjil 

O zamian öyle düşünlünsdk, «Her evli ancak ikli ço
cuk sahlibi dlabiir» ıdemıdk lazılm ki, bu da mümlklün 
değil talbiî. Belki bir tane ille İktifa ddeodktıir; amıa 
îslteiyen 8 tane 10 talne de çocuk siahıbli oliabiilllir. 

ORGENERAL NURETTtN ERSÎN — Anaya
samın hükmıüne de alykurı dllur. 

BAŞKAN — 'Evet. 
Önüm üçün demiş ki : Nüfûs planlîaimıasi;, feritlle-

ırin İsltieidilklerii dayıda ve Isteidıiklari zamian çoculk sa
hibi ötealkrı demdldtir.» Bu tamııım doğrudur da. 

2 nci mıaldlde üzierinldıe baştka söz atoalk Mdyen viar 
ımı?.j 

©uyuıruınj • 
İDENİZ HAKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODMATSf (Adalet Komîsyanıu Baışkanı) — Sayım Cum-
huırbaştkaınılm, bir konuyu aırz 6tmek iistiiyorum. 

Aynı metin, Nüfus Plaınilaımast Ha'kkm'dla Kamum, 
557 saıyıllıı Kanunluın 1 indi fıkrasında Vaırdır. Bliz, bu 
fıikrayı aynien rnuhafıaza eitmıdkfle bJirllıilklte, nlüfuls plaın-
ılamasıtoım devlet poİMikaaı dlduğu ve nlüfuls ptenllama-
sanıin devll'etin gözdtliım ve dedetikmi aîtaınldas yiapıllaca-
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ğım daha açık bir sekide ımıafddeye 'möınltie ötıtlilk; ay- I 
ırjjh'k bundan Sbardttâir. 

Arz öderim. I 
BAŞKAN — Başlka ,söz allimialk Meyan?.. 
Buyuruın^ I 
HÜSNÜ KÎŞNİJŞÇl (Adafet Komisyonu Üyesi) — 

Sayın Cumhurbaşika'nıım; 1969^da Tunus'iCa, 1971 Me 
VVaısibJinğtonlda nihayet son defa 19781de Gülney Kb- I 
tfe'uılin Başlkenitli SeulMe yapılattı toplaınıtaliaırldia her ül- I 
'kertin, har toplumum ne tip bıir tefimi klulanmasınıın 
daha doğru ölaaağı taaltışıUmıış ve .şimldüye kadiaa- özel- I 
İlikle, îngjilliz lisa'nıında Maılithuis'ıtan beıri kulUlbnıî'an te- j 
jiirrilerlin bellli İteartÜaıra çevrlilirkıen, o topffiulrntor için 
allerji yaraüjan, topflulmiu rahaitlsız öder şekillide terctümle-
tter orltaya çılfcmııştaır ve bizde ide uzun yıllar «Doğum 
ıkonltrdliu» «Ai'le pfflamlaimfa's» «Nüfus planlliattnıal&ı» tie- | 
.rıimffleri birbirini talkîben veya bir araıda ve binllilklte 
'kuilanılknııştır. 

Daha «onria bir komlite ikurufflmoştttuır; banideniz 
bu ikomitede de çallışltaim ve şöyle bir çözüım yollu ge
tirdik, dedik ki : Her toplumun benimsediği bazı te
rimler vardır ve bunu atamazsınız, çıkartamazsınız; I 
aile planlaması doğum kontrolü gibi. 

«Doğum kontrolü» sözünü kullandığımız zaman 
halk gerçekten rahatsız oldu, sanki her hamile kalan 
kadının doğurması önlenecek, engelenecekmiş gibi. 

«Nüfus planlaması» tabiri uzun yıllar; «Türkiye' 
nin nüfusunumu planlıyorsunuz, nasıl olur?» gibi 
münakaşalara maruz kalmıştır. Fakat daha sonra 
halkın reaksiyonu kayboldu. Bugün nüfus planlama
sı deyince sadece, istenmeyen gebelik yahut da ha
mile kalınmasını önlemek değil, eğitimi de bu mad
de içinde ele alıyoruz. Zaten bunun eğitimsiz uy- I 
gulanması imkânsızdır. 

O halde, «aile planlaması» dediğimiz zaman, be
kâr insana da biz bu eğitimi götüreceğiz. İlkokul, 
ortaokul, lise, üniversite seviyesinde biz bunu öğ- I 
reteceğiz. O zaman, tümüyle anlatmak lazım : Nü
fus nedir? Dünya nüfusu hakkında da bilgi verece
ğiz. Dünya nüfusu nereye gidiyor, nereden gelmiş? 
Yani ben konuyu geniş kapsamlı aldığım zaman, kar
şımdaki bunu daha iyi anlayacaktır. Halbuki «aile» 
dediğim zaman, sanki aile oluncaya kadar, evlenin-
ceye kadar bununla ilgilenilmeyecekmiş, evlendikten 
sonra ilgilenilmesi gereken bir konuymuş gibi anla
şılıyor. 

Onun için, bugün bütün dünyada bu işlerle uğra
şan kişilerin kabul ettiği şey, «Bırakalım, her toplum I 
kendine uygun bir terim edinsin» tezidir. Fakat, «nü- J 
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fus planlaması» teriminin tercih edilmesi veya onun 
karşılığı olan terimlerin kullanılması en uygunu ola
caktır kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 
Başka var mı efendim 2 nci madde üzerinde söz 

almak isteyen? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Nüfus planlamasıyla ilgili eğitim, öğretim ve uy

gulama hizmetleri 

MADDE 3. — Nüfus planlaması zaruretinin hal
ka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğre
tim ve uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının koordinatörlüğünde, Millî Savunma, Mil
lî Eğitim ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca birlik
te hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca; üniversiteler, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu ile sosyal güvenlik ku
rumları, tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu ku
rumu niteliğindeki ilgili meslek kuruluşları ve gö
nüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak yerine getirilir. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araç
ları temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muh
taç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliye
tinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya 
sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. İlaç ve araç
ların imal veya Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının iznine tabidir. 

Nüfus planlamasında kullanılacak ilaç ve araç
ların niteliği, aralarında tıp fakülteleri öğretim üyele
rinin de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü 
alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca saptanır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
bu şekilde saptanmamış ilaç ve araçlar üniversitele
rin tıp fakülteleri de dahil olmak üzere hiçbir birim, 
kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz. 

Komisyonun kuruluş ve işleyişi, gebeliğin önlen
mesine ilişkin yöntemler ve uygulama açısından he
kim, hemşire ve ebelerin eğitim ve görevlendirilme 
esas ve usulleri ile uygulamada yetkilerini belirleyen 
hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Hekim, hemşire ve ebeler özel kanunlardaki 
şartlara bağlı olmaksızın bu yönetmelikte belirtilen 
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şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yöntemleri uy
gularlar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sterilizasyon ve kastrasyon 
MADDE 4. — Sterilizasyon, bir erkek veya ka

dının çocuk yapma kabiliyetinin cinsî ihtiyaçlarını 
tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahale 
demektir. 

Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sakınca olmadığı tak
dirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 

Bir ameliyatın seyri sırasında tıbbî zaruret nede
niyle bir hastalığın tedavisi için kastrasyonu gerek
tiren hallerde, kişinin rızasına bakılmaksızın kastras
yon ameliyesi yapılabilir. -

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

pıikcağt yeniler, bu .yerdiende bulltunimiaisı gereken sağli'k 
ve diğer kbşulllar ve bu yerıllertiin denetimi ve gözetü-
ımi ile ilgili husuisllar çıikaniacaik tüzükte beiliınüîllir. 

BAŞKAN — 2 nci fıkranın sonunda, «doğum ve 
Ikaidım ha^aHılktan uzamanı l e ilgl'i daldan bir uzma
nım objdktüf bullguillaıra dlayalrian...» dddiğîrriizlde, o ka
ram ilki doktorum . vienmıesıii gerekiyor, değil mi? 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adallelt Komisyonu Balkanı) — Evet Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Oraya, «ile» <den sonra bir virgül 
' 'koynıalk lazım. «Kadıin hasıtia'luklari! uzmanı ile ilgili 

dallIdan...» şdkliride dkurSlalk mana değişiyor o zia-
mialn. Hallbulk'i «ile» den sanıra virglül koyarsalk, iki 
braınşı birbirinden ayırmış oluruz. Eğer orada virgül 
dlmazisa, bliir ddkitor mlama'sı çılk'ar. 

METE GÜNEL (Adafeıt Komisyonu Üyesi} - Ada-
'let Ba'kanllıığı .TeimsıillcM) — Malddenlin o bölüımüridlen 
.amaç, hem kaldın hatsttallılkilairı mültehaısisısı, hem die 
ıraihalfeızlllığıın riifcdlliğlirie gör© Jllgiii dıalldan bir uzmia'nın 
buılunm'aisıldi'r. Sayım Cumlhuırhiaşkaınım. 

BAŞKAN — Taibiî. 
METE GÜNEL (AidalM Komisyonu Üyesi - Alda-

ıldt Baikainlığı Temisildisi) — İki ekip öngörülüyor. 
Haıtlta Sayın Cumhurbaşkanım, «ve» desdk daha 

iyi olllacak. «İle» yerine «ve» dermek daha doğru 
dk'oa'k efenldlılm. 

BAŞKAN — «ılıle» yi kailidi'rıp, onun yerine «ve» 
dfiydüm diyorsunuz? 

METE GÜNEL (Adaıldt Kdmisyonu Üyesi - Ada-
llat Balkanllığı TemlsiilöM) — Evdt Sayım Cumlhuırbaş-
ikainııım; «ve» dersek daha doğru olacak. 

BAŞKAN — O tema, «... uzmanı ve ilgili dal-
daln...» derisiek 'daha am'îaşjllır oluyor. 

5 indi madlde üzerinjde sıöz allmıalk isteyen var 
mı eferidim? Ydk. 

«İle» riin yerime «ve» koymıaik suretiyle yeniden 
•düzenlenen 5 indi malddeyİ oylarıımızıa sunuyorum : 
Kalbull ederiler... Etmeyenler... Kabul edillımişitir. 

6 ncı maiddeyi okultuyorum : 
Gebeliğin soma eM'iriılmeslinıde izin 
MADDE 6. — 5 inci maddede beltiıritien müda-

halle, gebe k'aldıman iznine, küçüklerde küçüğün rızası 
ile velnlin iznine, vesayet alfanda bulunup da reşit 
veya mümeyyiz olmayan kişliılıeride reşit dllm&yan ki
kinin ve vasinin rızası i e birilikte sulh hâkiminin izin 
vermesine bağhdıır. Ancak alkali mallulliyöti nedeni ite 
şuur serbesitisline sahip olmayan gebe kadın hakkımda 
rahim tahliyesi içlin kendi ırızalsı arlanmaz. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Gebeliğin sona erülirilllmıdsli 
MADDE 5. — Gdbdlüğiın onuncu haftası dokun

caya ik'aldalr annenin sağlığı açıısiiridıaın tıbbî salkımca 
olmadığı ıtalkdirfde ilstdk üzetıürte ralh'im tahliliye ddülir. 

Gdbdllik sıürdsi, on haftadan fia'zia ise rahim an-
calk gdbdllilk, annenim hayalfcinı tehldlilt eMği veya ddleceğli 
veya doğacalk çoculk ile omu talkip edecelk nidslillüler için 
ağır rmafalÜydte neden olacağı1 bailfaridle doğum ve ka
dım haisıbaılııklan uzmanı 'ile ilığ'İi <da1!dam bir uzmanım 
objdkitJif .buIgullaTia dayanan gerekçeli raporları ile 
tahliye edilir. 

Derhall ımüdahalle ddilımediiği ta'k'dird'e hayaıtı veya 
hayatî argamlllaıııdan birilsin'i tehdlit eden acil halter
de dundmlu tesplit eden yetlklili hekim, tairafımldaın ge
rekiri mlüdaihaile yapılliaraik nahiım tabiye edilir. Amcalk, 
hdkim bu mlüldahaflieyi yapmaldan önce veya mümıkün 
odmlaldığı hallleride mlüidiahallidd'en ıMibaırön en geç yir-
ımlldörit saait içıinlde mlüldalhaile yapılliam kaidımım kfeılHiğ'i, 
yapıdan mlüldalhaile ile müdahaleyi icabdtltıireın gerekçe
leri ilende slağiılk ve sdsyall yardam müidürüıüiklieınine, 
İlçdlerde hülfcülmdt (talbiriİkîeriirie billdlirmleye zorunllü-
>dur. 

Acil mlüdaihaile hallerinin mdlenden ibaıreıt oMüğu ve 
yapukealk ihbaırım şekil ve mahliydti ile slfceniffizaisyom 
ve rahim ıtaibiMyesiM kabul1 edenlbriden isitenillecelk izin . 
belgesinin ışdkılı ve dollldurulmıa esıaisüaırı, burilaıran ya-
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4 üncü mıad'denıin ikinci ve 5 inci maddemin birindi 
fılknalarUnlda belirtilen ve rızaları aıranmlacalc kişiler 
ev i iseler, isterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin 
İde Tiza'sı gerekür. 

Veli veya ısullh mahkemesinden izlim aillmia zama
na ihtiyaç gösterdiği ve derhal mlüdiahalîe ediılmiedîği 
ıtakidirde hayatı veya hayatî arganffiatfdan bÖinisdinâ teh
dit eden adil hailende izlin şartt değildir. 

BAŞKAN — Bu birindi Meralda; «... gebe fcadı-
ınm izriirae, IdüçlülkUerîde küçüğün nza'su ile velimin..» 
'diyoruz. Buıralda, yanli eVlillilk dışı, gayri meşru olan 
çjoculkılıairı mı kalsltedîyor? Bulnu açılfclar mısuruz? 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Aldaldt Komıis'yonu Başkanı) — Sayım Cum-
hurtoaşlkamiiım, 6 mcı madde 5 indi maddeye altıf yap-
tmalkîtialdıır. 5 Üncü mlaiddenlin ikiindi fılkralsıından sonra 
olllaln haillerde, tıbbî zaruret ve Salkımca balerinide toi-
şımiiın ddkltora gitmesi halinde, tnı rahim tahliyesi izne 
Dabî dlacalkltıır. Ancalk izün ataken de ikisi eğer reşit 
ise .doğrundan doğruya fcendlislimlden, reşit olmadığı taık-
Idirlde lîse klüç'üklerlde veMnim, vesıayet a'ltıinda ise 
vasünin rızasıyla biırlilklte sulh mahkemesliniin iznine 
Italbli dlacalktur. Bu husulsu açıMamak'tadir. 

IBAŞKAN — Bir kız çocuğu, gayri meşru biir ço
cuk sa'hibi olmuşsa; omun rızası ve Velinin izniyle 
on hafta içerMırıJdıe yiıme çocuğu alldıırabilecdk, de
ğil mıi? öyle alrilaşı'lıyoır. 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komülsyonu Bakanı) — Evet Sa
yım Oulmlhurbaşikanıim. 

'BAŞKAN — Yari, J la bir tıbbî zaruret olması 
şart değil. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İçişleri 
Komiisyonu Üyesii) — Sayım Cumhurbaşkanını, yük
sek mıatamlları bulunduğu veçhile, 18 yaişım ükmıalü 
üife ıküşli reşit o t a . Amca'k I'8 yaşını bitlirtmiemiş dlam 
bir İdişi evfllenımliş ilse, eMlenımıeyflıe de reşit o'ltur. 

BAŞKAN — öliuir tabiî. Zammediyorum; fcızl'arda 
bu sınııır 15 yaştıır, ıdeğil mi? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKÎN (İçişleri 
KdmiJsiyonu Üyesi) — Evdt efendim. 

Buraldta ainnaçlianian 18 yaşımdan küçük ve evîen-
mddiğüı içiin de reşlilt oilmıaimıiş olanlarım da kendisi
min ve velllisinlin ruızaisı İle mıüldahaite edffleblmiesli içim
dir. Buyurlduğunuz husus bu halliyle gerçelkllleşmıiş 
oluyor. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerimde söz aümaik 
isteyen var mı? Ydk. 

Malddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Btoeyenller.. Kiabull edilmli#r. 

— 2Î8 

7 indi malddeyi! olklultuyorum : 
İlaç ve araçların imlal, rdklam ve propagandasıy

la üTgül'i hükümlere aıylkıııra eyllemiler 
MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal» Yardım Baikamlı-

ğımca bu Kanunum 3 ündü mıalddesiine göre gebeNiiği 
önleyici nffltelfilkte oldukları ıkalbul1 edilmeyen iHaç ve 
araçları yurt İçimide imal dderiler veyla her ne suretilie 
ollursa olsum dağıltanılalr veya ticaret malkls'adiyîa yurda 
Sokulular Veya bu mıalksaltila buliunduramdar yddli aydan 
ikli y i a kaldar haplis ve dtuzbiin liradan yu^elİbin 
liraya kaldar ağır para cezaisına' çarptaırıllırflar, imaM-
hameler Ikapaltılur, ulaç Ve araçlar mülsadbre olunur,, 

SağMk ve Sosyal Yardim Bakanlığımca bu Kanu-
niuin 3 ündü malddesline göre gdbelliği önleyici nıiltellÜk'-
te öHdüküaırı ikabulİ edlen ulaç ve araçların rdklam ve 
propaıgamldalsı Î262 sayılı Kanunun 13 üncü madlde-
'sJJnie g'öre yapı'lıır. Buma aylkırı hardket edenfer bir 
aydan :ailltı. aya Ikaldar harjis ve yeidilbimlbeşyüz İradan 
onlbeşbin Jîraiya lüa'dar ağıir para cezasıina çarpfcırıiîiliar. 

BAŞKAN — lldindi fılkrada bahsedilen 1262 sa-
yıılı Kanunun 13 ^üncü maddesıiıne göıre yapiacalk pro-
paganfda masıll oladalk? Bu 'konıuıda fea'halt verlir mSsi-
irüz? • 

ıHAİKtM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Içişlteni 
Komfeyonu Üyesii) — Arz edeyim Sayın Cutahuır-
başlkanıim : 

İspençiyari ve Tıbbî MÜsltahzaır'lar Kanunu 
MADDE 13. — Mülsitahzarlları öğme yolundia ve 

'buinllara mialllk olllma'dıikları şlifa haislsaiları atıf Veya 
mevcut şlîfiaü teslirlleri ıbülyültımidk .suretiiyle sabit veya 
mıütdharrilk slinema filmforii, ışılkıh veya ışıldsız ilam, 
raidyo veya herihanigi biır vasata ile rdfclam yapıflinîıaisı 
m'emınıuldur-

Şu 'kaldaır ki, tarif name ve gaZetelteride «.. haSıta-
liıyaramlda ,ku)ianıllmiais!i faydallıldır» şekllimdiekii İlanlara 
mlüsiaalde dluraalbilir. Ancalk reçetesiz s'altıilmaısıma miü-
'saaide ddÜllmleyen m'üsltialhzarlarım tıbbî mecmu'allaırdan 
başlka yerileride relkllamlları yapulaimaz. Relklam nüımu-
neîerliniin önceden Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vdkâ-
ıteitince 'talsVip ddimdleri liazı'mldıır. 

iBir mlüsifcahzarım İlmî vaisıflları halkfciirtda hazırlan
mış dlan fiilmler Sıhhat ve İçltimaî Muavenet Veikla-
letimim mlüsaaldesiiyie Ve tayiin edeceği yerlerde gösltte-
ri'Jebilir.» 

'BAŞKAN — Bu şarMar dalhliliıride ancalk rdkfflam 
ve propagandasına! yapalbleodk. 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri 
Komisyonu .Üyesii) — Yalnız bu mıalddede eğer mlülsla-
ade buyuıruıls'amız İkiindi fılkrada geçen «12162 sayılı 
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Kanıum» iıbaıreis'inlin önlüne «21 Mayıs 1928 taırliih ve» 
ilbaflasliinikı dktenımösfiride faydla olacak. 

Bir de, son fıtaralda bir yanılllgumuz oildıu; buıra-
<Iaik!i ceza hülklmlü 557 Biaıyiliı Nüfuis Fliaınlarnlaisı Ka-
nuınıuindam aiîımımıııştıır ve «7 500 MnaJdan 15 000 lliıraya 
kıadar» idertmUşıtir. 557 saıyul'ı Kanum'da Ibu mii'ktar 500 
ı!la 2 000 Jlira idi. Dalha önce kabul dtMğtıMtz 2570 sa-
yıöt Kanunıa göre piaria cezallararuı 15 kalt atftıırmi'şttıılk. 
Eğer uıyguın görülürse, o düzenlin bazıulîmıaıması ba-
kamtfnldan 15 000 lira oton rakamım da 30 000 lira ofla-
tfa'k duzöMllmiâsinü rtasvilpferiiriizie aırz ederdim. 

BAŞKAN — O zaman 15 rnüisilii oöujyoır değill mıi? 
«7 500 üra'diam 30 000 liraya kadar ağıır para cezası
nla çiarpfttrıilıır.» şeiklllinlde oılaoalk. 

Bir de «1'262 .saiyılh Kanunum» îbaırdsi önüne «21 
Mayıis 1928 tarihli ve» iibaresli1 ilave edüeoelk. 

IBu sekide dîüzdlikniiş hallliyılıe 7 nci madidteniim 
dlkÜndi fılbnaısıra dk^tuyoruim : 

«SağlMk ve Soisyal Yardımı Baltoaıniğımaa bu Ka-
nulnıum 3 üncü rnladldösıime göne gebeliği önfeyîci nîite-
ıli(k!tie dlidulklkıra kabul! edlillbn ulaç ve araçlarım rıeMaım 
ve propaıganldası 21.5.1928 taröbJlIi ve 1262 sayiılı Ka
nunum 13 üncü ımaddösıine göre yapılaır. Buma aykırı 
harelkeit «Idenftar 'bir ayidam alUtı aya Ikadıar ihıapis ve 7 500 
firaktan 30 000 liraya ka'dar ağur para cezasına çarp-
'tmllııırliar.» 

BAŞKAN — Bvelt, 7 nci ,mıadde üzer'inıde başlka 
söz allımalk (isteyen var rnıı? Yok. 

7 nci maddeyi bu düzeltilmiş şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. , 
Saptanmamış ilaç ve araçların kullanılması 
MADDE 8. — Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum 
yetkilileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmedi
ği takdirde Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesi
ne göre cezalandırılırlar. Fiil 456 nci maddenin dör
düncü fıkrasına girse bile resen takip olunur. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dört ve beşinci 
fıkraları ile 5 ve 6 nci maddeleri hükümlerine ay
kırı hareket edenler fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde ellibin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Emreder
seniz açıklamada bulunayım Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
DENİZ. HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu madde ile 3 üncü maddede be
lirlenen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gebe
liğin önlenmesi, doğum kontrolünün belirlenmesi için 
daha önceden saptanmamış ilaç, araç ve gereçlerin 
herhangi bir şekilde insan üzerinde kullanılması ya
saklanmaktadır. Bu yasağa aykırı hareket eden kişi
lerin cezalandırılacağı belirtiliyor. 

Ancak, bu cezalandırma sırasında kişi üzerinde 
herhangi bir hastalık ve sakatlık olmasa dahi, Türk 
Ceza Kanununun 456 nci maddesine göre resen her
hangi bir izin veya şikâyet aranmaksızın kişi hakkın
da kovuşturma yapılacağı belirtiliyor. 

Umumî sistemden ayrılıyor, önemli olan faktör 
bu efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
8 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Değiştirilen kanun hükümleri 
MADDE 9. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununun; İkinci Kitabının dokuzuncu ba
bının dördüncü faslının başlığı ile 468 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Çocuk düşürme ve düşürtme cürümleri» 
Madde 468. — Bir kadının rızası olmaksızın ço

cuğunu düşürten kimseye yedi yıldan oniki yıla ka
dar ağır hapis cezası verilir. 

Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının 
rızasıyla tıbbî nedenler mevcut olmadan çocuğunu 
düşürten kimseye iki yıldan beş yıla kadar hapis ce
zası verilir. Çocuğunu düşürmeye rıza gösteren kadı
na da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden 
olmuşsa, faile onbeş yıldan yirmi yıla ve bedenî bir 
zarara neden olmuşsa sekiz yıldan oniki yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

ikinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden 
olmuşsa, faile beş yıldan oniki yıla ve bedenî bir za
rara neden olmuşsa üç yıldan sekiz yıla kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın 
çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunan kim
se kadının ölümüne veya bedenî zararına sebep ol-
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muşsa 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine gö- I 
re cezalandırılır. I 

BAŞKAN — Bu Kanunun adı, «Nüfus Planla- I 
ması Hakkında Kanun Tasarısı» biz, burada tuttuk I 
Türk Ceza Kanununda bir değişiklik yaptık. O za- I 
man başlığını da değiştirmek lazım. I 

DENlZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, daha önce yapılan tatbikatta, böy- I 
le ana kod kanunlarla, diğer kanunların bir iki mad- I 
desinin değiştirilmesi yoluna gidilmişti. 

BAŞKAN — Güzel de, «Nüfus Planlaması Hak- I 
kında ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 1 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» diye I 
başlık yapmak gerekmez miydi? I 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, o zaman şöyle bir durum ortaya I 
çıkıyor : Meri kanunlarda 468'den 477'ye kadar olan I 
değişiklikler Türk Ceza Kanununa işlenecektir, Nü- I 
fus Planlaması Kanunu ise, anakanun olarak ayrıca 
meri kanunlarda yerini alacaktır. I 

Halbuki biz, ikisinin başlığını da bu şekilde ya- I 
zarsak, Nüfus Planlaması Kanunu tek başına olması
na rağmen, içinde Türk Ceza Kanunu değişikliği var- I 
mış anlamı çıkacaktır; oysa ayrı ayrı konulardır. Ada
let Bakanlığıyla da bu konuyu görüştük, aynı sonuca I 
vardık. I 

örneğin, Siyasî Partiler Kanununda, daha önce 
Hâkimler ve Savcılar Kanununda, Yargıtay Kanu- I 
nun'da ve onların dışındaki kanunlarda da bu şekil- 1 
de değişiklik yaptık, fakat esas kanunun ismi metin 
başlığında kaldı. I 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Eski kanunda böyle bir madde var 

mıydı? 
" HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (İçişleri Ko
misyonu Üyesi) — O kanunla ve 557 sayılı Nüfus I 
Planlaması Kanununun iki maddesiyle Türk Ceza Ka
nununun bazı hükümleri değiştirilmiş ve bir hükmü { 
de yürürlükten kaldırılmış idi, aynı sistem bu tasarı
da da muhafaza edildi. I 

Arz ederini. I 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, müstakil 
bir kanun çıkarıyor isek, bu kanunun varlığını, ismi
ni bozmamak için basit ilaveler yapıyoruz. Ama ka- j 
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nun değil de bir değişiklik yapıyorsak, mutlaka bir 
torba kanun olarak başlığını ona göre düzenliyoruz. 

BAŞKAN — Peki, 9 uncu madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. 

NECDET ERENUS (Adalet Komisyonu Üyesi) 
— Var Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECDET ERENUS (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Sayın Cumhurbaşkanım, evvelce değişmemiş olan 
kanun maddelerinde de dikkatimi çekmişti; 468 inci 
maddeyle 470 nci maddelerin başlığı «Irkın Tümlü-
ğüne Karşı Cürümler» 'şeklindedir. 

Onun için komisyonda arz ve rica etmiştim, onu 
değiştirmişler zannediyorum, yani, «Irkın Tümlüğü-
ne Karşı değil de, «Çocuk düşürme ve düşürtme 
cürümleri» diye bu kanun maddesinin başlığında bir 
değişme olmuş. 

Derneğim adına ricam, öğrendiğime göre Kato
liklerin İtalya'dan yaptıkları bir kanunun tereümesiy-
miş bu. Bu bakımdan, bu maddenin çok ağır ceza
lara dayandığını görüyoruz. Acaba bu kanunların 
başlığının da ve cezaların ağırlığının da hafifletilme
si mümkün müdür diyerek arz etmek isteriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Günel. 
METE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi) — 

Adalet Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, değiştirilen başlık, 468'in başlığı değil, fasıl baş
lığıdır. Bu fasıl içinde yer alan ve 468'den 472'ye ka
dar giden hükümler, bu fasıl başlığı içinde mütalaa 
edilecektir. Bu itibarla fasıl başlığı öbür maddelerin 
kapsamındadır. 

BAŞKAN — Yani kenar başlığı değil mi? 
M'ETE GÜNEL (Adalet Komisyonu Üyesi - Ada

let Bakanlığı Temsilcisi) — Kenar başlığı yoktur sa
yın Cumhurbaşkanım, fasıl başlığı konmuştur Türk 
Ceza Kanununda. 

Fasıl başlığı da belirttikleri gibi, 1936 yılında 
bizim eski başlığın değiştirilmesi suretine «Irkın Tüm
lüğü» olmuştur- ki, biraz sonra arz edeceğiz, orada 
sterilizasyon da yasaktır, yani rızaen çocuk yapma 
kabiliyetini kaldıramaz, yok ettiremez. 

Bunları değiştirince artık, «Irkın Tümlüğü, Irkın 
Tümlüğü Aleyhinde İşlenen Fiiller» gibi bir fasıl 
başlığının muhafazasında hakikaten yarar yoktur. 
«Çocuk düşürme ve düşürtme» başlığı Necdet beyin 
teklifidir ve Adalet Bakanlığı olarak bize de uygun 
geldiğinden değiştirdik. 

'Değindikleri için hemen temas edeyim emir bu
yurursanız, cezaları bazı maddelerde hakikaten dü
şürdük, yani mevcut Ceza Kanunundaki hükümler, 
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sırası gelince de arz edeceğiz, düşmüştür. Fakat rıza 
dışında yapılan gerek çocuk aldırma, gerek sterili-
zasyon cürümleri de o kişinin rızası dışında yapıldığı 
için hafif tutulmaması aklın gereğidir; onu ayrıca 
arz edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız ikinci fıkrada, «Gebelik sü
resi on haftadan fazla olan bir kadının rızasıyla, 
tıbbî nedenler mevcut olmadan çocuğunu düşürten 
kimseye iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası veri
lir» denilmektedir. Yani yalnız kadının rızası ara
nıyor burada, halbuki daha evvel eşinin de rızasının 
şart olduğu hükmünü koymuştuk; o yok burada. 

'DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o genel madde içindedir. 

BAŞKAN — On haftadan önceydi, o değil mi? 
DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı). — Evet, ön-
.ceydi. 

BAŞKAN — On haftadan sonra neyin rızası olu
yor, «Kadının rızasıyla» diyoruz orada? 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı). — Herhan
gi bir kadının doktora on haftayı geçmesine rağmen 
«Beni ameliyat et» diye başvurması anlaşılıyor Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

HÂKİM AUBAY EDİP GÜLTEKtN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — Efendim, buradaki rızayı «ar
zu» olarak da değerlendirmek mümkündür. 

BAŞKAN — On haftadan sonrasını zaten yasak-
ladı'k biz. O halde burada tıbbî bir neden var ki, 
bundan dolayı çocuk aldırılıyor ve buna da kadının 
fıza göstermesi lazım geliyor. 

- TABİP BİNBAŞI MANSUR KAMACI (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Rıza göstermesi gerekmez Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Burada neden öyle yazdık, «Gebe
lik süresi on haftadan fazla olan bir kadının rıza
sıyla tıbbî nedenler mevcut olmadan çocuğunu dü
şürten kimseye» dedik? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKtN (İçişleri 
Komisyonu Üyesi) — İzin verir misiniz Sayın Cum
hurbaşkanım? 

BAŞKAN — Pardon, tıbbî neden mevcut değil 
ve gelmiş kadın, «Benim rızam var, al çocuğu» de
miş, on" haftayı da geçmiş gebelik süresi. Burada 
kadının rızası falan meczubahis değil ve iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası alacak değil mi? 
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DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı)— Evet, Sa
yın Cumhurbaşkanını. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, biraz zor anlaşılıyor bu 
madde. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, birinci 
fıkrada; kadının rızası aranmaksızın çocuğunu dü
şürmesi halindeki cezayı ikinci fıkrada da; kadının 
rızası olsa dahi alınan cezayı veriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çünkü 
«tıbbî» tabiri var burada. 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, asıl olan on haftaya kadar rıza
dır. 

BAŞKAN — O zaman karı kocanın rızası ara
nıyor. 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Bu nedenle, bunun dışında rızayla dahi olsa ka
nun suç sayıyor. Bu bakımdan onu yazmak zorun
luluğu ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Evet. 
Ondan sonraki fıkrada ceza olarak, «Fiil kadının 

ölümüne neden olmuşsa, faile onbeş yıldan yirmi 
yıla» kadar denilmekte. 

Bu ceza ağır mı geliyor Necdet bey? 
NECDETN ERENUS (Adalet Komisyonu Üyesi) 

— Efendim, şu. hususta söylüyorum, bir apandisit 
ameliyatı, bir safrakesesi ameliyatı olduğu zaman 
hasta öldüğünde ne muamele yapılıyorsa, ne ceza 
veriliyorsa burada da aynısı olsun diye düşünüyoruz 
biz. 

BAŞKAN — . Ama birinci fıkra, «Bir kadının 
rızası olmaksızın çocuğunu düşürten» diyor; rızasız 
çocuğunu düşürtmeye kalkmış ve ölümüne sebep ol
muş. Rızasıyla olursa mesele yok zaten, o zaman 
böyle bir hapis cezası falan da olmaz. 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Herhangi 
bir doktorun normal ameliye sırasında bir kişiyi öl
dürmesi, onun meslek ve sanatta kendi acemiliği ve 
tedbirsizliği suretiyle ölüme sebebiyet vermesidir ve 
Türk Ceza Kanununun genel hükümlerine göre ce
zalandırılır. 

Burada ise, tamamen ayrı bir konu vardır. On -

haftaya kadar biz bunu serbest bırakıyoruz, on 
haftadan sonrası yasaktır. Eğer ortada tıbbî neden-
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ler yoksa, doktorun hiçbir şekilde müdahale etme- I 
mesi gerekir. Buna rağmen doktor müdahale ediyor
sa, biz o zaman genel hükümlerin dışına çıkıyoruz, 
özel madde getiriyoruz ve Türk Ceza Kanununun 
değiştirilen maddesindeki 15-20 yıla kadar verilen 
ceza miktarını biraz daha hafifleterek, kadının rıza
sını da göz önüne alarak biraz düşürmüş vaziyette
yiz. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, safrakesesi ameliyatı ve kast-
rasyon ameliyatında bir zaruret vardır, ölüm olur
sa tabiî sonucu farklı olacaktır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Gerek safrakesesi, gerek mide 
ameliyatında ölüm vuku bulursa, bilirkişi doktorun 
dikkatsizliğini ortaya çıkarır; ama verilecek ceza 
azdır. 

BAŞKAN — Ta'biî dikkatsizlik varsa yine sonuç 
değişir. Burada kadının rızası hilafına müdahale et
miş ve ta'biî ölümüne de sebep olmuş veya sakat bı
rakmış ka'dını. I 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (içişleri 
Komisyonu üyesi) — Burada kasftlı olarak bir suç 
işleme var. Ötekinde ise, meslekte tedbirsizlik, ge
rekli önlemleri almamak gibi .bir durum var; yani 
ihmali bir suçla kasıtlı suç arasında bir denge kur
mak lazım. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim? Yoktur. 

•Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğu
nu isteyerek düşüren kadına bir yıldan dört yıla ka
dar hapis cezası verilir.» 

BAŞKAN — Kadına cezayı az veriyor değil mi? 
DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, fıkrayı arz ediyorum (469 uncu 
maddenin değişiklikten önceki fıkrası) : «İsteyerek 
çocuğunu düşüren kadına bir seneden dört seneye 
kadar ağır hapis cezası verilir» şeklindeydi. | 
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Ancak, on haftaya kadar çocuk aldırmayı, yani 
rahim tahliyesini serbest bırakmamız nedeniyle ka
dının on haftaya kadar olan sürede rahmini tahliye 
etmesi kendi rızasıyla ölüyor. 

BAŞKAN — Ondan sonra ise bu cezayı veriyor. 
Eskiden on hafta içerisinde de bu ceza veriliyordu, 
onun için değiştirilme zarureti hasıl olmuştu değil 
mi? 

DENİZ HÂKİM ÖN YÜZBAŞI M. TEVTİK 
ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, ceza aynen bırakılmak suretiyle madde de
ğiştirildi. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE M. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 470 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 470. — Rahim tahliye etme yetkisi olma
yan bir kimse, gebelik süresi on haftadan az olan 
bir kadına rızasıyla düşük yaptırdığı takdirde iki yıl
dan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil 
kadının ölümüne veya bedenî bir zararına sebep ol
muşsa, fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı maddeler hü
kümlerine göre cezalandırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 
468 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
fıkralarında öngörülen fiilleri işlediği takdirde cezası 
üçte bir oranında artırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse; 
gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için 
ilaç, gereç tedarik eder veya gebe sanılan bir kadın 
üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla 
bazı fiillerde bulunur ve kadının ölümüne veya be
deni zararına sebep olursa, 452 nci ve 456 ncı mad
deler hükümlerine göre cezalandırılır. Fiil kadının 
rızası ile işlenmişse verilecek ceza üçte bir oranında 
indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum :. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 471 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Madde 471. — Bir erkek veya bir kadın üzerinde 
rızası oılmaksızın steriMzasyon yapan kimse iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil erke
ğin veya kadının ölümüne veya bedenî bir zararına 
sebep olmuşsa fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı madde
ler hükümlerine göre cezalandırılır. Eğer bu fiil sterili-
zasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse 
tarafından yapılırsa ceza üçte bir oranında artırılır. 

SteriMzasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir 
kimsenin, kişimin rızasıyla steriMzasyon ameliyatı yap
ması halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası .veriMr. Fiil kişinin ölümüne veya bedenî bir 
zarara sebep olmuşsa fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı 
maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK 

ODMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, izin verirseniz kısa bir açıklama
da bulunmak istiyorum. 

(Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi uyarınca, 
eskiden «rıza ve muvafakat ile dahi olsa.» steriMzas
yon ameliyatı yapmak yasaktı; ancak, getirdiğimiz 
Nüfus Planlaması Kanununun genel hükümleri çer
çevesinde steriMzasyon ameliyatını serbest bıraktık. 
Bu nedenle, ancak rızası dışında olarak veya yetkili 
olmayan kişiler tarafından steriMzasyon ameMyatı ya
pılırsa, bunların cezalandırılması madde hükmü ile 
öngörüldü. Ayrıca, bu steriMzasyon ameliyatı netice
sinde herhangi bir ölüm veya sakatlık meydana gelirse, 
Türk Ceza Kanununun 452 nci maddesine göre kastı 
aşan cürüm ve 456 ncı maddesindeki müessir fiile 
göre sakatlık derecesinde cezalandırılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — SteriMzas-

yonun nüfus planlamasımdaki etkisi az mıdır, çok 
mudur? 

HÜSNÜ KİŞNİŞÇİ (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, dünyadaki uygulamalarda, 
özellikle üçüncü 'dünya ülkeleri ve nüfus artışının 
yüksek olduğu yerlerde, etkin olan gebeliği önleyici 
tedbirlerin uygulanması zor oluyor. Yani spiral, ağız
dan alınan haplar, erkeklerin kullandığı yöntemler 
ve umumiyetle bunların sonuçları istenilen neticeyi 
vermiyor. «Acaba, daha kısa zamanda daha çabuk 
bir yöntemle nüfus artış hızı önlenebilir mi?» denili
yor. Özellikle Güney Kore bunu uygulamış ve 15 yıl 
içerisinde nüfus artış hızında % 3.9'dan bugün'% 2'nin 
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altına inmişlerdir ve sadece bir yılda Güney Kore'de, 
1978 yılında 750 bin insan üzerindeki steriMzasyon 
ameliyesinin 500 bin'i erkekler, 250 bin'i kadınlar üze
rinde uygulanmıştır. 

Bugün, eMmizdeki donelere göre, halen bütün 
dünyada sterilizasyon uygulanmış insan sayısı 90 
milyondur. Bu rakamın önümüzdeki 3 yıl içinde 120 
milyona çıkacağı hesaplanmaktadır. Belki şu örnek, 
özellikle ilginç gelecektir: Sterilizasyon, Avusturalya 
gibi nüfus sorunu olmayan, gayet gelişmiş, bütün 
etkin yöntemlerin kullanılabileceği bir yerde bile cazip 
hale gelmiştir ve uygulanmaktadır. Amerika'da ve 
İngiltere'de bu iş son yıllarda artar şekilde uygulan
maktadır. Bizim araştırmalarımızda, Türkiye'de bu
nun beklenilen hızda olmadığı, yapılmadığı; ama, 
tahminlerim üzerinde de yapıldığını gösteriyor. Bangla
deş de bunun bir örneğidir; Müslüman dininin hâkim 
olduğu ülkelerde erkeklerin böyle bir yöntemi kabul 
etmedikleri hususunun doğru olmadığı görülmüştür. 

Tahmin ediyoruz ki, bizim gibi belki büyük çapta 
nüfus sorunu yok gibi görünen ülkede de, eğer iyi 
bir uygulama yapılırsa, bunun kısa bir zamanda so
nucunu göreceğimizden eminim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Şimdi geçici maddeye geldik. 
Bu geçici maddenin 13 üncü maddeden sonra gel

mesi daha doğru olmaz mı? Yani, «yürürlükten kal
dırılan kanun ve hükümler» den sonra?.. Biz daima, 
geçici maddeleri yürürlükten sonra koyuyorduk. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdür) — 
Daha uygun olur Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Onun için evvela 13 üncü madeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 
MADDE 13. — 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nü

fus Planlaması Hakkında Kanun ile 1.3.1926 tarih ve 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesi
nin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. * 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihin-

dan itibaren en geç üç ay içinde düzenlenerek yürür
lüğe konulacak olan tüzük ile yönetmelikler yürür-
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lüğe girinceye kadar, 557 sayılı Nüfus Planlaması Hak
kında Kanun hükümleri uyarınca yürürlüğe konulmuş 
bulunan Tıbbî Zaruret Halinde Gebeliğin Sona Er
dirilmesi ve Sterilizasyon Yapılması Hakkında Tüzük 
ile Nüfus Planlaması Yönetmeliği ve Nüfus Planlama
sı Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri 
Yönetmeliğinin bu Knuna aykırı olmayan hükümle
rinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Yönetmeliği belki üç ay içerisinde 
hazırlayabilirler de, tüzük için birşey diyemem. Çün
kü, tüzük panıştaydan geçecek. 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFIK OD-
MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, kanunlarımıza böyle amir hüküm koy
duğumuz anda, Danıştay da kendisini süre ile bağlı 
hissederek daha öncelikle ele alıp inceleme yoluna 
gitmektedir. Kaldı ki, tüzük çalışmalarına kanun çık
madan önce başlanmış, son şekline gelinmiştir. Şu 
anda da sevk halinde, kanunun çıkmasını bekliyor. 

BAŞKAN — Hazır, öyle mi? 
DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFIK OD-

IMAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki, mesele yok o zaman. 
Geçici madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kar 

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnşallah bu mesele de halloldu. 
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6. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/461; M. G. Kon
seyi : 1/489) (D. Meclisi S .Sayısı : 349; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 572 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 8 inci sırasında bulu
nan maddenin 6 ncı sıraya alınması hakkında Sayın 
Genel Sekreterimizin bir teklifi vardı. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı sırada, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 572 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, sayın bakanlar ve 

diğer ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Komisyonun bir açıklaması olacak mı efendim? 
Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok kı
sa bir izahatta bulunmak istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bilindiği üzere günümüz
de sosyal hizmetler devletin sorumluluğu altında yü
rütülmektedir. Bu hizmetlerin düzenli bir biçimde yü
rütülmesi için belirli bir politikanın kabul edilmesi de 
gerekmektedir. Bu politikanın genel esasları zaten Ana
yasamızın muhtelif maddelerinde belirlenmiş bulun
maktadır. 

Ülkemizde halihazırda, sosyal hizmetlerin çeşitli 
resmî ve gönüllü kuruluşlarca dağınık bir biçirde ye
rine getirilmekte olduğu yüksek malumlarıdır. 

Çeşitli ihtiyaç gruplarına yönelen sosyal hizmet 
programları, nüfusun tamamını kapsayamamakta ve 
yöneldikleri gruplardaki tüm fertlere de ulaşamamak
tadır. 

Sosyal hizmetleri bu dağınıklıktan kurtarmak, ye
ni Anayasamızın ışığı altında bu hizmetlere ilişkin 
programları hazırlayacak, uygulayacak, standartları 
saptayacak ve çeşitli faliyetler arasındaki koordinas
yonu sağlayacak bir kurumun kurulması bu tasarı ile 
amaçlanmaktadır. 

(1) 572. S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir . 
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'Bu tasarı, Danışma Meclisinde de görüşülerek şim
di yüksek onaya bu genel amaç çerçevesinde sunul
muştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; korunmaya, 

bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı 
ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu 
hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile faliyet ve gelirleri
ne ait esas ve usuleri düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci maddenin birinci fıkrasında, 
«Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardı
ma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere» 
deniyor. «Diğer kişiler» den kasıt nedir? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 2022 
sayılı Kanun gereği muhtaç kişiler olabiliyor ve bun
lara aynî veya nakdî yardım yapılabiliyor. Mesela bir 
ilçede gerçekten fakir kişiler varsa, bunlara yiyecek 
yardımı yapılabiliyor efendim. 

BAŞKAN — Metinde, o türdeki kişilere yardıma 
muhtaç kişiler denerek belirlenmiş zaten. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yalnız burada «aile, çocuk, sa
kat, yaşlı ve diğer kişiler» diye bunların dışındaki ki
şiler anlamında kullanılmıştır Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Fazladan konmuş, yani lalettayin so
kaktaki bir kişiye- de yardım edecek değiliz herhalde. 
O, ya yardıma muhtaçtır veya sakattır veya yaşlıdır, 
korunmaya muhtaçtır. Geriye, bunların dışında olan
lar kalıyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz bu konuya 
yardımcı olmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Cemiyetimizde, birinci maddenin birinci fıkrasında 
sayılanların dışında, sosyal himayeye muhtaç gruplar 
vardır. (Özür dileyerek bazı isimler saymaya mecbu
rum) Kötü ahlakî yola sapmış insanlar, uyuşturucu
lara alıştırılmış çocuklar gibi. 

İfade yerindedir efendim. 
BAŞKAN — Yani burada açıklamamak için bu 

şekilde yazılmış oluyor. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Evet efendim, burada açıklamak bazı grupları rahat
sız edebilir. Onun için bu ifade yerindedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, sosyal hizmetlerle il

gili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri 
ve özel hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal hizmetlerden 
faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kap
sar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Kanunda geçen; 
a) «Sosyal Hizmetler»; kişi ve ailelerin kendi 

bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolları 
dışında oluşan maddî,' manevî ve sosyal yoksunluk
larının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, 
sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine 
yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileş
tirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve 
programlı hizmetler bütününü, 

b) «Korunmaya Muhtaç Çocuk»; beden, ruh ve 
ahlak gelişimleri veya şahsî güvenlikleri tehlikede 
olup; 

1. Ana veya babasız, ana ve babasız, 
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli ol

mayan, 
3. Ana veya babası veya her ikisi tarafından 

terkediılen, 
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4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fu
huş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu mad
deleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve 
kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve ba
şıboşluğa sürüklenen, 

Çocuğu, 
c) «Muhtaç Sakat»; bedensel, zihinsel ve ruh

sal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına 
neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu 
normal yaşamın gereklerine üyamama durumunda 
olup korunmaya, yardıma, bakıma ve yetiştirilmeye 
muhtaç kişiyi, 

d) «Muhtaç Yaşlı»; sosyal veya ekonomik yön
den yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve 
yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi, 

e) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun ama
cına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette bulunan 
kuruluşlar olup, bunlardan; 

1. «Çocuk Yuvaları»; 0 - 12 yaş arası korunma
ya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını doldu
ran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal 
gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar 
kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı 
sosyal hizmet kuruluşlarını, 

2. «Yetiştirme Yurtları»; 13 - 18 yaş arası ko
runmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir 
iş veya meslek sahibi edilmelerini ve topluma yararlı 
kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yü
kümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, 

3. «Kreş ve Gündüz Bakımevleri»; 0 - 6 yaş 
grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, 
bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştir
mek ve bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları ka
zandırmak amacıyla kurulan ve sunduğu hizmetler 
karşılığında ücret alan ve yatılı olmayan sosyal hiz
met kuruluşlarını, 

4. «Huzurevleri»; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu 
bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolo
jik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı 
sosyal hizmet kuruluşlarını, 

5. «Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri»; be
densel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal 
yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan ki
şilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum için
de kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan bece
riler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayan
lara devamlı bakmak üzere sosyal hizmet kuruluş
larını, 
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f) «Kurum»; bu Kanunla kurulan Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğünü, 

îfade eder. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Genel esaslar 
MADDE 4. — Sosyal hizmetlere ilişkin genel 

esaslar şunlardır: 
a) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere 

ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, 
halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bü
tünlük içinde yürütülür. 

b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren 
kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar 
arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç 
birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şe
kilde işlerlik kazandırılır. 

c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasın
da korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç sakat ve muh
taç yaşlıya öncelik tanınır. 

d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulma
sında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı 
gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla 
olması halinde öncelikler, muhtaç olma derecesi ve 
başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir. 

e) Korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin sosyal 
hizmetler, ancak bu Kanunla kurulan Kurum tara
fından yürütülür. 

f) Bu Kanunla kurulan Kuruma bağlı kuruluş
ların dışındaki sosyal hizmet kuruluşlarının kurula 
ması izne tabi olup, alınacak tertip ve tedbirlerle bun
ların hizmet, işleyiş ve personele ilişkin hususlarda 
tespit edilen standart ve esaslara uygun olarak faali
yette bulunmaları sağlanır. 

g) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafik ve fonk
siyonel görev alanlarının ve yurt sathında dengeli da
ğılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde dü
zenlenmesi esastır. 

h) Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının ko
runmaya muhtaç çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve 
psikolojik özellikleri ile özür dereceleri dikkate alı
narak gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, 
huzurevleri ile aynı mahallerde tesis edilerek dede -
torun, nine - torun ilişkilerinin sağlanması esas alı
nır. 
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ı) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişi
lere hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına ya
raşır şekilde yerine getirilir. 

j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalış
tırılacak personelin seçim ve niteliklerinin tespitinde 
ve bunların hizmet içi eğitim programlarının düzen
lenmesinde bu Kurum ve kuruluşların hizmet özel
likleri dikkate alınır. 

k) Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf, 
âdet, inanç ve millî ahlakına sahip, kendisine güve
nen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşün
ce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak ye
tiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, 
koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde 
izlenmeleri ve imkânlar ölçüsünde desteklenmeleri 
esastır. 

1) Muhtaç, sakat ve yaşlıların hayatlarını sağ
lık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç sa
katların toplum içinde kendi kendilerini idare ede-

* bilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım 
ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan teda
visi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alın
ması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alı
nır. 

BAŞKAN — Maddenin (e) fıkrası, «Korunmaya 
muhtaç çocuklara ilişkin sosyal hizmetler, ancak. DU 
kanunla kurudan kurum tarafından yürütülür» diyor. 

Bu fıkranın altındaki (f) fıkrası da, «Bu kanunla 
kurulan kuruma bağlı kuruluşların dışındaki sosyal 
hizmet kuruluşlarının kurulması izne tabi olup, alına
cak tertip ve tedbirlerle bunların hizmet» diye devam 
eden hükmü ihtiva ediyor. 

Bu hükümle, sosyal hizmet kuruluşları izne tabi 
olarak kurulabilecek. 

Özel bir çocuk yuvası kurma izni alınırsa, bir 
dernek tarafından, açılabilecek mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sadece 
huzurevi, kreş ve diğerleri kurulabilecek. Ancak, ko
runmaya muhtaç çocukların korunması, sadece bu 
kurum tarafından yerine getirilecek. 

BAŞKAN — Bundan kastınız, bu kanunla kurulan 
kuruma bağlı kuruluşların dışındaki diğer sosyal hiz
met kuruluşları, öyle mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde, çocuk yuvaları, ancak 
kurum tarafından yapılacak, dernekler tarafından ya
pılamayacak, öyle mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş 
MADDE 5. — Dördüncü maddede belirtilen genel 

esaslar içinde bu Kanunla verilen görevleri yapmak 
üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Sağlık 
ve Soisyal Yardım Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişili
ğine sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

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

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu 
MADDDE 6. — Sosyal Hizmetler Danışma Ku

rulu; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Başkanlığın
da, Adalet, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma, 
Kültür ve Turizm İmar ve İskân, Gençlik ve Spor, 
Sosyal Güvenlik bakanlıkları müsteşar veya müsteşar 
yardımcılarından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 
veya yardımcısı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdüründen, Sosyal Hizmetler 
Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdüründen, Yükseköğ
retim Kurulu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu başkanlarından, Kızılay ve Türk Hava Kuru
mu Genel başkanlarından, Vakıflar ve Kredi ve Yurt
lar Kurumu Genel müdürlerinden ve Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünün 
önerisi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca 
seçilecek sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş 
beş kişiden oluşur. 

Kurul, 23 Nisan günü ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının çağrısı üzerine her yıl kasım ayında topla
nır. Gerekli hallerde Kurul, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Kurum tarafından 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — İlerde başka bir bakanlıktan katıl
mak icap etse, bu kanun onu önlüyor. 
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Sonra, diğer ülkelerin bu gibi kanunlarında bazı 
makamlara yetki tanınmış. Mesela, bizde Kızılay, Batı
lı memleketlerde de Kızılhaç vardır. Onlar cumhurbaş
kanlarına yetki veriyor, mesela onların on tanesini 
Cumhurbaşkanı resen atıyor. Çünkü o bir hayır 
müessesesidir. O da, tarafsız kişilerden seçerek, «Bun
lar da buranın üyesidir» diyor. 

Bizde bu husus, maaılesef hiçbir kanunumuzda 
yer almamış; ne Kızılay Kanunumuzda ne de burada. 
Burada bu yetkiyi, «Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürünün önerisi üzerine Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanınca seçilecek» diyerek, 
yalnızca- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanına vermiş. 

Biz bu yetkiyi bu Kanuna koyarsak, diğerlerine de 
ıkoymak lazım gelecek. Üniversitelere seçiyor, diğer 
kuruluşlara seçiyor, fakat buralara konmamış. 

Bir ide burada «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu başkanlarından» dedik; fakat onun 
kanunu daha henüz çıkmadı. Yalnızca Anayasada var. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasal 
bir kuruluş olarak Anayasada vücut bulduğu için 
buraya koyduk. 

BAŞKAN — Bu konuda bir düşüncesi olan var rnı 
efendim? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVEMLİK BAKANI SADUK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 6 ncı maddenin baş tara
fına, Atatürk'ün çocuklara bağışladığı 23 Nisan gibi 
çok önemli bir zamanda ve kasım ayında toplantı 
yapacak bu Kurula, eğer uygun görürseniz, birinci 
fıkranın sonundaki «temayüz etmiş beş kişi» ifadesi
ni, «Cumhurbaşkanının seçeceği beş kişi» halinde 
almak lazım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Aynen katılıyoruz Sayın 
Cumhurbaşkanını. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Eğer tensip buyururlarsa, «Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanının önerisi üzerine Cum
hurbaşkanınca seçlilecek» şeklinde hemen düzeltebili
riz efendim. 

BAŞKAN — Evet, bence daha iyi olur. Hiç ol
mazsa Cumhurbaşkanları böyle hayırsever kişileri 
arar, bulur buraya üye yapar. 

6 ncı maddeyi, bu şekilde düzenlemek üzere Ko
misyona iadesini teklif ediyorum ve oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı madde Komisyona iade edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 7. — Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 

edilen veya Kurul üyelerinin teklif ettiği sosyal hiz
metlere veya uygulanmasına ilişkin konuları incele
mek, değerlendirmek; ve bu konularda Bakanliğa gö
rüş ve tavsiyelerde bulunmak. 

b) Bu Kanun kapsamına g r̂en sosyal hizmet uy
gulamalarıyla ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar 
arasında ortaya çıkan sorunları incelemek ve bu so
runların çözümü için gerekli işbirliği esaslarını be
lirlemek. 

c) Sosyal hizmetlere ilişkin olarak hazırlanan ka
nun tasarısı ve teklifleri, tüzük ve yönetmelikler hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına görüş bil
dirmek. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var rnı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... * 
Etmeeynler... Ka'bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurumun kuruluşu 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü, bir genel müdü
rün yönetiminde merkez ve taşra teşkilatından olu
şur. 

BAŞKAN — 8 indi madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kurumun görevleri 
MADDE 9 — Kurumun görevleri şunlardır : 
a) \Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, 

sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun ola
rak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını ha
zırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanlık, 
kurum ve kuruluşlar arasında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı adına koordinasyon ve işbirliğini sağ
lamak. 

b) öncelikle korunmaya, bakıma veya yardıma 
muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıların tespiti, bunların ko
runması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını 
sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, 'bu hiz
metler için 3 üncü maddede tanımları yapılan sosyal 
hizmet kuruluşlarını 4 üncü maddede belirtilen esas
lar çerçevesinde kurmak ve işletmek. 

c) Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki iş
çilerin çocuklarının bakımım ve korunmasını sağlamak 
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amacıyla imkânları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı ku
ruluşlar kurmak ve işletmek. 

d) Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde 
dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynak
ların yeterliliği ölçüsünde aynî ve nakdî yardımlar
da bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları 
geliştirmek ve uygulamak. 

e) Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yar
dımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımını sağ
lamak ve organize etmek, toplumun örf, âdet ve inanç
larına göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin prog
ramlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu 
amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü 
kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bu
lunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol gös
termek. 

f) Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanın
daki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerin
de sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıy
la görüş ve tavsiyelerde bulunmak. 

g) Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sos
yal hizmet kuruluşlarının açılış 'iznine, her türlü stan
dartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret 
tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yap
mak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini dur
durmak. 

h) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda 
araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, 
uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını iz
lemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak. 

ı) Hizmet için gerekli personeli bu hizmete el
verişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, 
çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve 
ilgili alanlarda görevlendirmek. 

j) Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre sosyal 
hizmetler alanına giren yeya kanunlarla verilen di
ğer görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
'Kurumun merkez teşkilatı ve görevleri 

MADDE 10. — Kurumun merkez teşkilatı bir 
genel müdür, üç genel müdür yardımcısı ile aşağıdaki 
esas birimlerden oluşur. 
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a) özel Kalem, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
e) Teftiş Kurulu, 
d) Planlama, Koordinasyon ve Etüt Dairesi, 
e) Aile ve Çocuk Hizmetleri Dairesi, 
f) Yaşlı Hizmetleri Dairesi, 
g) Sakatların Korunması ve Rehabilitasyonu Dai

resi, 
h) Genel Sosyal Hizmetler Dairesi, 
ı) Personel ve İdarî İşler Dairesi, 
j) Destek Hizmetleri Dairesi, 
k) Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merke

zi Müdürlüğü. 
Genel Müdür ve yardımcıları ile (k) bendindeki 

müdürlük hariç yukarıda sayılan birimlerin görev, yet
ki ve sorumlulukları, 4 üncü maddede belirtilen ge
nel esaslar içinde ve 9 uncu maddede yer alan Kurum 
görevleri dikkate alınarak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVEMIİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu kabil hizmetlerin dı
şarıda yapılan örneklerini gördüğümüzde, iki husus 
göze çarpıyor : 

1. Sağlık hizmeti için hemşire. 
2. Din telkinleri ve hizmetleri için din adamı. 
Bu kuruluşta, şu okuduğumuz madde içerisinde, 

dinle alakalı yaşlı kimselere son anlarında, ruhlarını 
teslim ederken yardımcı olacak bir din adamının ha
zır bulunmasında fevkalade büyük faydalar var. İn
sanımızın yetişme tarzı sebebiyle acaba böyle bir 
ilave uygun olur mu diye düşünüyorum. 

Arz ederim efendim. 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ka
nuna ekli cetvellerde din görevlisi koyduk kadrolara. 
Bunlar bu görevleri yapacaklardır. 

BAŞKAN — Ekli cetvelde?, 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Ekli cetvellerde din görevlisi 
var. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Maddede eksik gibi görülüyor efendim. 

BAŞKAN — Daireler olarak geçmiş, onlar daü re
nin içinde belki de birim olacak onları artık belirt
memişler. Yani bir din dairesi diye düşünmemişler. 
Din görevlisi, belki de Genel Sosyal Hizmetler Daire-
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sinin içinde olabilir, değil mâ?. Nerede .düşündünüz 
onu bilemiyorum, hangi dairenin içinde?. 

ERTAN KAHRAMANOĞLU (ihtisas Komisyo 
nu Üyesli) — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tem-
silcisi) ı— Efendim:, müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun, 
ERTAN KAHRAMANOĞLU (İhtisas Komisyo

nu Üyesi) — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, din görevlilerini her dll'de* bir din 
görevlisi olarak düşünmüştük; kadroların da sayısı
nı göz önünde tutarak ve 67 ilde 67 din görevlisinin il 
sosyal hizmetler müdürlüklerinde görevlendirilmesi ile 
o il içindeki sosyal hizmet kuruluşlarına hizmet ver
mesini amaçlamıştık:. 

BAŞKAN — Evet, orada, o ilde zaten din görevlisi 
vardır diyorsunuz, onlar 'bu hizmeti de yürütecek. Çün
kü özel olarak bırakırsak, sabahtan akşama kadar işi 
olmaz 'bunun; 'belki 6 ayda, 8 ayda !böyle 'bir şey ola
cak. Doğru düşünmüşler, yani o ildeki din görevlisi 
bu işe de bakar. 

SOSYAL GÜVENlÜtK BAKANI SADIK SİDE 
— izin verirseniz bir cümle dalha söylemek istiyorum 
ıSayın Cumhurbaşkanım?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bizim yaşlı kadınlarımız 
ve yaşlı erkeklerimiz zaman zaman nikâh tazelemeyi, 
bekâriarsa tövbe etmeyi, dinî önemli günlerde, üç ay
larda bir mevlit okumayı, ilahiler söylemeyi veyahut 
bazı duaları okuyarak ferahlamayı tercih ederler. Bu 
önemli bir ihtiyaçtır, 'başka türlü giderilmesi de müm
kün değildir. Ben, bu sebeple biraz ağırlıklı olmasın
dan yanayım. 

BAŞKAN — Ama, artık o bölgede bulunan din 
görevlileri ve bazı kuruluşlar buna yardımcı olurlar; 
varsa, böyle yani para almadan da gelip mevlit okur, 
bazı vaazlarda bulunur. Bunu şimdi kadro olarak ko
yacak olursak çok zorluk çekeriz. 

10 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri 
MADDE 11. — Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araş

tırma Merkezi Müdürlüğü bir müdürün yönetiminde 
bir müdür yardımcısı ile Eğitim, Araştırma, Yayım ve 
Dokümantasyon şubeleri ve İdarî îşler Şefliğinden olu
şur. 
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Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezinin 
görevleri şunlardır : 

a) Sosyal hizmetler alanındaki uygulamaları yeri
ni getirecek personelin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bil
gi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları 
geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim program
larını oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak, 

b) Sosyal 'hizmetler alanına giren konularda top
lum bilincinin geliştirilmesi ve toplumun eğitilmesi 
faaliyetlerini yürütmek, 

c) Sosyal hizmetler alanına giren konularda araş
tırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, 

d) Korunmaya muhtaç çocuklar, her yaş grubun
daki sakatlar, muhtaç yaşlılar, yoksullar, muhtaç aile
ler ile diğer yardıma muhtaç kişilere uygulanacak sos
yal hizmet yöntem ve tekniklerini belirlemek ve ge
liştirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, 

e) Sosyal hizmet kuruluşlarınca uygulanan hiz
met programlarının teknik yönlerine ilişkin değerlen
dirmeler yapmak ve geliştirilmesini sağlayıcı öneriler
de bulunmak, 

f) Fertlerin sosyal intibaksızlıklarım gidermeye 
ve toplum kalkınmasını temine yarayacak tedbirleri 
araştırmak, 

g) Sosyal hizmetlere ilişkin konularda yayım ve 
dokümantasyon işlerini yerine getirmek, 

h) Sosyal hizmetlere ilişkin bilimsel faaliyetlerde 
bulunmak. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL {İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ku
ruluş zaten Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı, olarak, halen Sosyal Hizmetler Enstitüsü halinde 
mevcuttur. Bunu, yüksek malumunuz 2547 sayılı Ka
nunla enstitüler değişik 'bir veçhe aldığı için, ismi de
ğiştirilmek suretiyle bu şekilde muhafaza ettik. 

BAŞKAN — Esasını orası teşkil ediyor. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet. 
Görevleride tadat edilmiştir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum : ı 
Taşra teşkilatı I 
MADDE 12. — Kurumun taşra teşkilatı aşağıda

ki birimlerden oluşur : 
a) İl Sosyal Hizmetler Kurulu, 

. b) İl sosyal hizmetler müdürlükleri, 
c) İhtiyaç duyulan ilçelerde kurulacak sosyal 

hizmetler şubeleri, 
d) Sosyal hizmet kuruluşları. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
11 Sosyal Hizmetler Kurulunun kuruluş, görev 

ve çalışma esasları 

MADDE 13. — İl Sosyal Hizmetler Kurulu va
linin başkanlığında aşağıdaki temsilcilerden oluşur. 

a) 11 idare kurulu üyeleri ile il sosyal hizmetler 
müdürü, 

b) İl merkez belediye başkanı, 
c) Varsa ildeki üniversite rektörleri, yoksa de

kanlar, dekan da yoksa, enstitü ve yüksekokul mü
dürleri, 

d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden vali tara
fından seçilecek en az iki en çok altı üye, 

e) Sosyal hizmetler alanında yararlı faaliyetle-
riyle tanınmış kişiler arasından vali tarafından seçi
lecek en az iki en çok altı üye. 

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyelerin görev sü
releri iki yıl olup bunların yeniden seçilmeleri müm
kündür. 

Kurul mart, haziran, eylül ve aralık aylarının ilk 
haftasında olmak üzere senede en az dört defa topla
nır. Vali gerektiğinde kurulu ayrıca toplantıya çağı-
ralbil'ir. 

Kurul, ilde sosyal hizmetlerle ilgili uygulamaları 
değerlendirmek, karşılaşılan güçlüklere çözüm yolları 
araştırmak, 'bu alandaki koordinasyon ve işbirliğini 
geliştirmek, halkın katkı ve katılımının Kurum hiz
metleri çerçevesinde devamlılığını sağlayıcı tedbirleri 
almak ve bu konularda görüş oluşturmakla görevlidir. 

Kurul üyelerinin seçimi ve çalışma usulleri bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : | 
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İl sosyal hizmetler müdürlüğü kuruluş, kadro ve 
görevleri 

MADDE 14. — İl sosyal hizmetler müdürlük
lerinin kuruluş ve kadroları hizmet alanlarına ve 
nüfus yoğunluklarına göre tespit edilir. 

îl sosyal hizmetler müdürü, Kurumun ildeki tem
silcisi ve il idare şube başkanı statüsünde olup il
deki Kuruma bağlı kuruluşların amiridir. Ü sosyal 
hizmetler müdürü, il sınırları içindeki uygulama ve iş
lemlerden vali ve genel müdüre karşı sorumludur. 

İhtiyaç duyulan ilçelerde il sosyal hizmetler mü
dürlüklerine bağlı sosyal hizmetler şubeleri kurulur. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu kabil kuruluşlarda 
bir genel alışkanlık, son zamanlarda çok itibar edi
len bir alışkanlık var. Muhakkak millî haber kuru
luşlarından -bir temsilci bulunduruyorlar, Anadolu 
Ajansı veya TRT mümessili gibi. 

Basınla olan münasebetini, kamuya duyurulması 
ve oradan beklenenlerin neşet etmesini kolaylaştırmak 
için bu usul oldukça da yararlı bir usul haline geldi. 

Bu yönden 'burada 'bu konuda bir eksiklik görü
yorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — ,Bu isöylledliğirite 14 üncü maddede mi? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 

— 13 üncü maddede olursa daha iyi gibi, ama işaret 
etmekte geç kaldım ve o maddede söyleyemedim Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

Şimdi arz ediyorum, takdir sizin efendim. 
BAŞKAN — Vali seçsin onu; valiye o yetki ve

rildi. 13 üncü maddenin (d) ve (e) fıkralarında; 
«d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden vali ta

rafından seçilecek en az ilci, en çok altı üye. 
e) Sosyal hizmetler alanında yararlı faaliyetleriy

le tanınmış kişiler arasından vali tarafından seçilecek 
en az iki, en çok altı üye» dedik. Bunların arasına 
sokabilir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Eğer bir yönetmelikle bu tayin edilecekse olur. 

BAŞKAN — Tabiî. Artık o, valinin bileceği bir 
iş. Basın dersek, orada faydalı olmayacak kişi de 
vardır; bu sefer vali onu almaya mecbur olur. Alın
ması da gerekmeyebilir; o bölgede bir iki gazete çı-
kıyordur, ikisi de bir işe yaramıyorsa, adamı kanun
la zorlamış oluruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK $IDE 
— Anadolu Ajansı muhabiri veya TRT mümessili 
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olması lazım Sayın Cumhurbaşkanım, diğer gazete
ciler olmaz. 

BAŞKAN — Olmaz tabiî. 
Oradaki kişi acaba faydalı olacak mıdır, olma

yacak mıdır? Herkes bu sahada kabiliyetli değildir. 
Artık onu vali düşünsün. 

Ama dediğiniz gibi yönetmeliğe konabilir bu. 
Yani, «Bunlardan da alınması öncelik taşır» falan di
ye bir hüküm konabilir. 

14 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen -
var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Sosyal hizmet kuruluşları 
MADDE 15. —. Sosyal hizmet kuruluşlarının 

görevleri, bu kuruluşlarda çalışan personelin görev, 
yetki ve sorumlulukları 3 üncü maddedeki, tanımlar 
4 üncü maddede belirtilen genel esaslar dikkate alı
narak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Personel statüsü 
MADDE 16. — Kurum personeli hakkında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
Kurum, hizmetin gereği veya daimî kadro tile 

yapılamayan veya daimî kadro ile yapılması güçlük 
arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. 
Bu personel tercihan 40 yaşını doldurmuş kişiler ara
sından seçilir. 

Korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gü
cüne sahip ve istekli olanlar, bulundukları sosyal 
hizmet kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu 
hizmetlerle ilgili kadroların boş tutulması ve her boş 
kadro karşılığı haftada 40 saati geçmemek üzere tes
pit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret 
ödenmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu, iş ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hükümleri
ne tabi olmaksızın ve Borçlar Kanunu hükümlerine gö
re sözleşme lie çalıştırılabilirler. Saat ücreti asgarî üc
retin aylık çalışma saati toplamına bölünmesi ile tes
pit edilir. Bir kadro karşılığında çalışma saati ile sı
nırlı olmak üzere birden fazla kişi çalıştırılabilir. An
cak kişi başına ayda 60 saatin dışında ücret ödene
mez. Bu şekilde çalışmanın usul ve esasları bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Atamalar 
MADDE 17. — Genel Müdür, Genel Müdür yar

dımcıları ve Birinci Hukuk Müşaviri 23.4.1981 ta
rihli 2451 sayılı Kanun hükümlerine göre müşterek 
kararla; Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Mer
kezi Müdürü ile Kurumun 1 - 4 üncü derecedeki kad
rolarına Genel Müdürün teklifi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanının onayı ile diğer kadrolara Genel 
Müdürün onayı ile atama yapılır. 

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarda Eğitim 
ve Araştırma Merkezi Müdürünün görüşü alınır. 

Genel Müdür ve iki yardımcısı, 10 uncu madde
nin birinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde 
sayılan daire başkanları, Sosyal Hizmetler Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Müdürü ve yardımcısı tercihan 
sosyal hizmetler alanında yükseköğrenim görmüş olan
lar arasından atanır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 
Kurumun gelirleri 
MADDE 18. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Genel Bütçeden yapılacak Hazine yardımı, 
b) Döner sermaye gelirleri, 
c) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz mallardan 

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

ka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzen
lenecek sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs ge
lirleri, 

e) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası resmî ve 
özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tarafın
dan Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır ve ta
şınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri, 

f) Türk Hava Kurumunca toplanacak kurban de
risi, fitre, zekât gelirlerinden Kuruma ayrılan paylar, 

g) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde 
düzenlenen, fuar, festival, sergi ve benzeri yerlere gi
riş biletlerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilen mik
tarda yapıştırılacak sosyal yardım pulu gelirleri, 
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h) Kanunla kurulmuş olan Spor - Toto, Millî 
Piyango gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların 
aylık hâsılatlarının % Tinin Kuruma aktarılmasıyla 
elde edilecek gelirler, 

ı) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca belediyelerce yapılacak yardımlar, 

j) îl özel idareleri bütçelerine bir önceki yıl öde
neklerinin % 5'inden az olmamak üzere konulacak 
yardımlar, 

k) Kanunla kurulan döner sermaye işletmeleri
nin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olanlar ha
riç) yıllık brüt hâsılatlarının % Tinin Kuruma akta
rılmasıyla elde edilecek gelirler. 

Yukarıda sayılan gelirlerden (h) ve (k) bentle
rinde belirtilenler, hâsılatın elde edilmesini takip eden 
ayın son gününe kadar, (ı) ve (j) bentlerinde belirti
lenler, üçer aylık devreler itibariyle ve bu devreleri 
takip eden on gün içinde Kuruma ödenmek zorun
dadır. Bu süreler içinde ödemelerin yapılmasından 
•ilgili kurum ve kuruluşların yetkili amirleri ile say
manları ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin gecikti
rilmesi halinde ödenmesi gereken miktarlar % 5 cezaî 
faizle birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

BAŞKAN —; 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye 
MADDE 19. — Kuruma, bu Kanunda öngörü

len temel ve sürekli görevlere bağlı olarak ortaya çı
kan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için 
gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kur
mak amacıyla iki milyar lira sermaye tahsis edil
miştir. 

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

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

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis 
olunan sermayeye mahsup edilir. . 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve İhale Kanununa tabi değildir. 

Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda ku
rulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım sa-
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tim işlemlerine ilişkin kurallar Maliye ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek 
bir yönetmelikte belirtilir. 

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

ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kâr
lar, izleyen malî yılın MART ayı sonuna kadar kat
ma bütçeye gelir kaydedilmek üzere Kurum Say
manlığına yatırılır. Süresinde saymanlığa yatırılma
yan kârlar döner sermayenin ita amiri ile sorumlu 
saymanından veya bu görevleri yürütenlerden 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre tahsil olunur. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir 
ve giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde düzen
lenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile 
birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin 
onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

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

Döner sermaye saymanları Kurumun teklifi üze
rine Mâliye Bakanlığınca atanır. 

BAŞKAN — Bu maddenin yedinci fıkrasında; 
«doğan kârlar, ödenmiş sermaye» ibaresinden sonra 
bir virgül ilave edilmesi lazım. Daha iyi anlaşılması 
için oraya bir virgül ilave ediniz. 

19 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?! Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Malî kolaylıklar 
MADDE 20. — a) Kurum ve kuruluşlarına yapı

lacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, re
sim ve harçlardan muaftır. Bağış, yardım ve vasi
yetlerin kullanılmasında bağış, yardım ve vasiyet ya
panların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayı
lan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri ta
rafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığın
da yapılacak nakdî bağışlar Gelir ve Kurumlar Ver
gisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile 
bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği ola
rak ithal edilen makine, teçhizat, malzeme ve yayınlar 
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gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan 
muaftır. Bu muafiyet hükümleri bağış ve yardım yo
luyla gelen aynı cins malzemeler için şartsız olarak uy
gulanır. 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Kanunlar
la verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de aynen uy
gulanır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tespit, İnceleme ve Koruma 
Tespit ve inceleme 
MADDE 21. — Kurum, korunmaya, bakıma, 

yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sos
yal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incele
mekle görevlidir. 

Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incele
meye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bulunulma
sında mahallî mülkî amirler, sağlık kuruluşları ve köy 
muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye za
bıta memurları yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştİTi-

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Korunma kararı 
MADDE 22. — Korunmaya muhtaç çocukların 

reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre 
Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakı
lıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hu
susundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mah
kemece alınır. Bu karar için gerekli belgeler Kurumca 
düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir. 

Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında 
zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı alının
caya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda 
veya aile yanında mahallî mülkî amirin onayı alın
mak suretiyle bakım altına alınır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Koruyucu aile 
MADDE 23. — Mahkemece korunma kararı 

alman korunmaya muhtaç -çocuğun bakımı ve yetiş

tirilmesi bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda ol
duğu kadar Kurumun denetim ve gözetiminde bir «Ko
ruyucu Aile» tarafından da yerine getirilebilir, Ko
ruyucu Aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve 
yetiştirilmesini gönüllü olarak üstlenebileceği gibi Ku
rumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılı
ğında da yapabilir. 

Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorum
luluklarına, Kurumla olan ilişkilerine, hizmetin işle
yişine ve aileye bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete 
ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Korunma kararının süresi ve kaldırılması 
MADDE 24. — Korunma kararı genel olarak 

çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, 
korunma kararına neden olan şartların ortadan kalk
ması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mah
kemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği 
gibi reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak 
şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit ol
duktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belir
tilen şartlara bağlıdır. 

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muh
taç çocuklardan; 

1. Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına ka
dar, 

2. Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına ka
dar korunma kararları uzatılabilir.; 

b) öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldur
muş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek ken
di kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması ama
cıyla 20 yaşına kadar korunma kararlan uzatılabilir. 

Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek ba
şına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız 
çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların 
emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca kar
şılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları 
da sağlanabilir. 

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal sakatlıkları nede
niyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve ça
lışmaktan aciz olan çocukların korunma kararı uza
tılır. 

Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla iliş
kilerinin devamı sağlanır, bu çocuklara gerektiğinde1 

imkânlar ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur. 
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BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğre

timlerinin sağlanması veya meslek sahibi yapılmaları 
MADDE 25. — Okul çağındaki korunmaya muh

taç çocukların eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Ba
kanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda ger
çekleştirilir. 

Herhangi bir nedenle okula devam etme imkânı 
bulamayan çocuklar, kamu ve özel işyerlerinde ücret 
mukabilinde çalıştırılarak bir meslek sahibi yapılırlar* 
Bu şekilde çalıştırılan çocukların ücretlerinin yurt ida
relerince tespit edilen miktarı kendilerine harçlık ola
rak verilir. Geri kalan miktar aybaşını takip eden on 
gün içinde millî bankalarda çocuk namına açtırılan 
hesaba yatırılır. Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve 
miktarı, yurt idaresi ile işveren arasında mahallî örf 
ve rayice göre tespit olunur. Bu konuya ilişkin hu
suslar bir yönetmelikle belirlenir. 

Kör, sağır, konuşma özürlü, ortopedik ve diğer 
bedensel sakatlar ile zihinsel ve ruhsal yönden özürlü 
ve benzeri durumda olup da özel eğitime ihtiyaç gös
teren korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğre
timleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesis edilen okul
larda yerine getirilir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç sakat, yaşlı 

ve diğer kişilere ilişkin hususlar 

MADDE 26. — Korunmaya, bakıma, yardıma 
muhtaç aile, sakat, yaşlı ve diğer kişilerin tespiti, in
celenmesi ve bunların sosyal hizmetlerden yararlan
dırılmasına ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Cezaî sorumluluk 
MADDE 27. — Bu Kanun kapsamına giren sos

yal hizmet kuruluşlarında muhafaza ve bakımlarına 
terkedilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyen ku
ruluş görevlileri hakkında, bu suç nedeniyle genel 
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hükümlere göre verilecek muvakkat hürriyeti bağla
yıcı cezalar ile para cezaları üçte bir oranında artı
rılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kurumla İlgili özel Hükümler 

Mirasın kuruma geçmesi 
MADDE 28. — Kuruma bağlı kuruluşlarda ba

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

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Haciz, devir ve temlik ayrıcalığı 
MADDE 29. — Bu Kanun gereğince korunmaya 

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

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Dava açma hakkı 
MADDE 30. — Kurum, kendisine yardımda bu

lunduğu kişiler için Türk 'Medenî Kanunu hükümle
rine göre nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında 
dava açmak hakkına sahiptir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurumun malları 
MADDE 31. — Kurumun malları Devlet malı 

hükmündedir. Kurumun alacakları Devlet alacağı dere
cesinde imtiyazlıdır. 

Kuruma ait taşınmaz malların satış ve devrinde, 
Maliye Bakanlığından izin alınması zorunludur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktum 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Evlenme yardımı 
MADDE 32. — Kuruma ait sosyal hizmet kuru

luşlarında koruma kararı devam eden kız çocukla
rından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve 
bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet 
memuru aylığının birbuçuk katı tutarında evlenme 
yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, nereye dayanılarak alınmış 
bir karardır bilmiyorum; fakat az gördüğüm bir meb
lağdır. 

Eğer korunmaya muhtaç kızı evlendireceksek 
onun evlenmesi cemiyetimizde güç bir olaydır; bunu 
kabul etmek zorundayız, biraz bir şeyleri bulunmalı, 
Belki de bu bir teşvik sebebi olsun düşüncesiyle bu 
rakamın biraz yükseltilmesi uygun olur kanaatinde
yim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Siz ne diyorsunuz komisyon olarak? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 
hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın 180 bin lira 
şeklinde düşündük ve bunun daha üzerindeki bir ra
kamın kuruma büyük malî yük getireceği endişesiy
le bunu tespit ettik. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bugün 180 000 lira büyük bir para 

değil ki, karyola takımrbile alamaz. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Doğrudur, televizyonun altına konacak bir sehpa bile 
alamaz Sayın Cumhurbaşkanım. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu dü
zenleme daha önce de yoktu. Komisyonda görüşüle
rek gerek Sağlık Bakanlığı ve gerek Maliye Bakan
lığı ilgililerinin katkılarıyla bu düzenleme yapılmış
tır. Ancak artırılması yüksek takdirlerine kalmıştır; 
tensip buyurulursa artırılabilir. 

BAŞKAN — Yalnız kız çocuklarına veriliyor' de
ğil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, yalnız kız çocuklarına ve
riliyor. 

| BAŞKAN — Kurumda iken evlenirse tabiî. Ku-
I rumla ilişiğini kestikten sonra da verilecek mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
I misyonu Başkanı) — Kurumla ilişiğini kestikten son-
I ra verilmeyecek efendim. 
I BAŞKAN — Dışaırıldla iş bulmuş olanlara fadan 

böyle ter yardım yo!k değil m'i? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (tbJtûsas Ko-

I mfeyanıu Başkam) — Yok, Sayın Cuimlhurb'aşikamm. 
I BAŞKAN — Senede kaç tarfe oluyor böyle evfen-

rneder, bir ,ria!kaım verebilir misliniz? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İlitJfcas Ko-
I misyonu Başkamı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Dev

let kortuma karan alîdıığı çocukları 18 yaşından sonra 
I bi'tıalkıyoır. 

Yüksek mallumları, geştiğitmliz maddelerde 18 ya-
I şıridan sonra bilha'ssa kız çocuklarım im kuruimlîa illiş-
I kilerinim ;keslillme(miesli vıe kuruimlda çahştırfmiaifarı esas 
I allımnıiıışltiıır. 
I Bu nddenlle, ştadiîye kjaldkır herhalde 18 yaşına ka-
j dair evfenen çiok addır kuruim'da. Kuıruimllia iıişlk&rîınıi 

'tamamen keslip de evlenemedlilklerii takdirde, sokakta 
daha kötiü şarttil'ariia karşı karşıya kalıyorlar. 

Bu nddenlle dtizönlllenlmlişltlir bu madde. Kurumun, 
I çocukillarin yuiValsı ollmialkitla ve onlara sıcak kucağını 

açmakta, deVaim ötmiösli düşüncesiyle ba'şflangıçltam heri 
I gellen bir /temeli yapı içüdde buraya gel'inmiiştir. 

BAŞKAN — «İki katı» dersek ne kadar olacak 
îfiulûairı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL fİhtisaS Ko-
mlisyonu Başlkant) — 220 000 lira dlacalkitıfr Sayın 

I Cumhurbaşkanım. 
(BAŞKAN — 40 000 lira fark edecek. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlaır Müdürü) — 
Yaflmz Sayın Gumhurtoaşjkantımı, burada brüt rnlü, net 

I mi oöduğu belljlli .değil. 
BAŞKAN — «Hiçbir vergi ve fces'înltiiye talhi tu-

tuüimalfcsızın» dönüyor buraca. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar M'üdlüfü) — 

I Efendülm, maaş hesap edilirken met ürerin/den hesap 
I ödiıllir, verilirken ayrı bir vergiye tabî tuituilmiaz, o 

'balkımdan ifalde edliBmesiinde fayda vardır. 
BAŞKAN — «En yiülksek Devllelt memurunun bırüt 

I aylığının» demek lazım buralda. Sonıra kurum bunu 
I verebilir rnli, veremez mü; şimldilden bu bilinemez. Bu 
I mikamı simidi koyaırız da sonra Veremeyecek duruma 
j 'dlüşer mil, düşmez mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (Ihfâsas 
I 'Kom'isyonu Üyesi) — Sayın Cumhurıbajşjkmuını, şim-
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diye kadar bu hüküm yoktu, yenli bir hüküm olarak 
getlirdik, 

Ancak bu mlİktaır ileride artırılabilir Sayım Cum
hurbaşkanım. Memur maaşjlam da zaten aırttanalkltatiıır 
ve ana bağımlı ,alaıralk düşündük bu rniilktarı. 

BAŞKAN — Şimdiliye kadar biç yokitu değiıl mi 
böyle bir yarldılm? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (thfâsais 
Kdmlisyönu Üyesi) — Şimdiye kadar biç ydk'tu Sa
yın Oımfou^başjkanım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Uygulama olarak bir göre-
Üilm Sayın Oumjhuırtbaşk'a'nıım, aı̂ torıfUmtalsı ileride de 
düşünültelbİHİir. 

IBAŞKAN — Uygulamasını bir görelim, şiiamidÜili'k 
böyiîe kailsin. , 

32 inci madde üzerinde baişika söz allmıaik isltteyen 
Var mu efendim? Ydklfcur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul! edenler... 
Etmeyenlteır... Kabul ddıil!mli#r. 

33 ündü maddeyi okutuyorum : 
Kuımimun sembolllü 
IMADDE 33. — Kurum, temelli amnaç ve görev

lerine uygun olarak varlığı sona eren Türkiye Ço
cuk Elsiirgeme Kurumunun semlbdlü de dikkate alı
narak semlbodlize ödillliır. 

Türkiye Çocuk Bsirgemie Kurumunun sembolü 
hiçbir kurum Ve kuruluş tarafından kdlllanıliaımaz ve 
iktibas edilemez. 

IBAŞKAN — Doğrudan doğruya Çooulk Esirge
me Kurumunun sembolünü bu kurum içlin de kabul 
etseydik me olurdu, yanli yeniden bir sembol bülaeak-
lar şimdi değil mii? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Kömlkyönu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım,, bu 
kurumun görevleri çok genlişiyor, ddlayiisııylıa yeni 
bir semlbdl imkânı siağlamak içlin böyle bir hüküm diü-
zenllddlik. 

iBAŞKAN — Yanli Çocuk Esirgeme Kurumunun 
•sembolü de buiünlsuin; ama yanana başka şeyler de 
konukbilllir diyorsunuz değil mi? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
KdmMsyoınu Üyesi) — Evet 

BAŞKAN — Ama Çocuik Bsirgemie Kurumunun 
sembolünü de başka bir kimse allamaz diyorsunuz de
ğil m!i? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Kamlîslyönu Üyesi) — Alamaz Sayın Gumhuırba'şjka-
nım< * 

BAŞKAN — 33 üncü maldde üzerinde başka söz 
ailmak listeyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ündü maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Açılış izni ve standartlar 
MADDE 34. — Kurum dışındaki Kamu 'kurum 

ve kuruluşları ille gerçdk kişiler ve özel bükük tüze'l-
kişilerince bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet 
kurüluşjlarının kurulmasına ve açıl'ış .izinlerinin veril'-
miasiine, varsa ücret tarifelerinin tespitine ilişkin Usuî 
Ve esaisdar ile bu kuruluşların hizmet ve persiondl sitaın-
•da'iibfatrı bir yönetmelikle düzenileniir. 

Sosyali htefmet kuruluşlarını ;kuırainlar ve işfetenler 
bu yönetmelliik hükümlerine uymalkla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzeriinde söz ail-
traalk isteyen vaır mı? 

Buyurun Sayım 'Balkan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumlhurlbaşjkaniim, mevcut huzureVleıfain 
tadadını yaptığımızda, maalesef ülkemizde yaşayan 
azınîlılklara ait huzurevlerİn'in bir hayli kabarık oldu
ğunu, kendi mıüetiimizin yaptırdığı özel teşebbüs hu-
zurevlerinin çok az ı&ayılda olduğunu görürüz. Bele
diyeler son zamfa'nllairda biraz gayret içeririne girmiş
lerdir; fakat bir valfcıa d'ikkaltlimlizli çdkmeye başjl'a-
mışjtıır, pdderşiahi aile siîstemlinden kopmaya başlayan 
cdmiiyetlîmliz, yaşjlıyı atasında istememektedir; bu acı, 
ama bir gerçektir. 

Buraya kadar müzakere ederek geldiğimiz mad
delerde, benlilm söyldddğim yaşlıya yer yoktur artık. 
Bu yaşîının emekli maaşı Vardır, bdllli aydık kazancı 
vardır; fakat bakıllacak yeri yoktur. Maaşını vermek 
ve bir yerde barınımalk istiyor. 

Bu açılış izni ve standardın tespiti sırasında, aca
ba gereği kadar huzurevleri yapılabillsin şekillinde bir 
teşvik görünümlü verilebilir mli? " , 

BAŞKAN — Yanli özel kurulluşHar içlin diyorsu-
ınuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Bvdt, Sayın Gurrihurbaşkanıtm. 

BAŞKAN — Zaiten onlar, zannediyorum daha zi
yade özel kuruluşlarda baırtnıyorlaır, kal'iyorfllar değil 
mli? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet, teşvik ihtiyacı Var Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — «Personel standartılan bir yönetme-
ilM'e diüzenfaniir» dedikten sonra -nereye koyacağız 
onu? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Şt'DE 
— Birinci pragrafıın üçfardlaine Sayın Gumlhuıb,aş'k!aiMm, 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (thitîsas 
Komilsyonu Üyesi) — Şu atılda 3 y i İçerfeıinide 17 ye
ni huzurevi inşaaltına başlairumıuş bullıuınırniatotad'iir. Ta
biî biz, gertöl1 ©saSlIar İçerÜsinlde bunilaınm teşvıÜk ddii-
llecegîne a'iit h'ülto'ülmterli kbydlulk. Dolayıisiıyilia o mad
de lüçetrfMindie bunu yapacalkltıır, teşvik tedMnterİnı alla-
ca'klttr. Ancak, yerii bir büküm kooufaıaısıı gerekiyor
sa, gendi esaslar içerisünde ımıa'didle 4'e âllaVe ediilbbi-
ffiâr; 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şöyle bir ibare buraya da konu-

Ûabffir : «Kurum dışındaki kaimu kurum ve kuruluş
tan ille gerçdk küsler ve özel hukuk tiüzeHkişiÖeriınce 
bu kanun kaplsalmıına giirdn .sosyali hlizmıelt kuaiuşllan-
nin kurulmlaıslna, teşvik ddiîmıesine ve açılış, lizinllerî-
nin Veritoes'îne» diye. Yanli bunaya «(teşvik ediilimıe-
sine» İbarasföni kovaırsak meselle kailimaz. 

ERTAN KAHRAMANOĞLU (thlbtes Komisyo
nu Üyesli - Sağlık ve Sdsyal Yardım Bıaka'nllığı Teım-
stilclsli) — EfenldlJm, müsaide dder mıisiidiz? 

İBAŞKAN —• Buyurum, 
ERTAN KAHRIAİMANOĞLU (îhfeas Komisyo

nu Üyesli - S a p k ve Sosyal1 Yardıran Bak'a'nllıığı Tem-
sidis'i) — «TeşVjlk» <kiedÜbcı«alî teîk başına bellki çok ge-
riiş kapslaımlliı olabilir. Bunun arÜflaısiıinıdan bliır foto veya 
para .tallahi ite ide karşılaşabiliriz. Yani, «özel bir hu
zurevi açacağım, banla krddi verin» şakinde bir talep 
Üle karşılkişahffiMz. Onun için- «teşvik» oll'arialk neyi 
ifalde dfcmek ılsjtîyansalk, açıkça yazmakta yarar ola
cağını Italhlmlün! ddiyorum. 

(BAŞKAN — Teşvik de böyle dlacak tabiî; baş
ka ıtüırffi'ü dîmıaız. Ma, propaganda yaparak, «"açın» 
demeklle ollmiaiz. Teşvik bir kolaylık sağlayacak; tore-
di verecek, aHsayı ucuz fliyaltla verecek... Böyflte şeyler 
teşVİkitÜr. Maksat da hu zalfien. Yanli, DeVlelt bunu 
yapamayan ıbin'alsainı yapamıyor, alm&ı btelÜk'i aırazıM var-
'dııır, onu verir ve «Burada yap» dliyebÜlir. Bu dia teş
vik' olur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Sayın GumhurbaşJkaMm, 
hu tarzda yaplimaış müidssesfefer 'de hiziim bİzmelt afa-
nılmraa, zajten am'aıçllıalnan doğrultuda bir katkıdır. 
Yanfi, bu fcrddlilljer doğrullfculsuınlda desiteklfeniirisıe, amaç
lara uygun bidimlde kiredi verİrnı'iş oltar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ayrıca 
özel olarak açmak isteyenlere müsaade verecek mi? 
Bunlar, hîçlbürşey talep dfimiedlen açmak islteyebilIM'er. 

BAŞKAN — O bankla, tabiî açar; ama yorteltoeli-
ğe uiymak zorundadır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Teşvik şu-
mulllü'njiiın duşunda, özel olarak açmak isterse? 

BAŞKAN — Açabilecek, ama bu yöradtimıeffiiğe de 
tabi 'dlaca'k. Ya'ni, serbest dliarak, istediğÜ gibi işfete-
mdyecdk, 'sitianidaritllariın dışınla çıkamayacak. 

«Iteşvik ediJlm'eslinıe» ilbaresünii oraya ilave dtitiniz 
•mii? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunilar M'üldürü) — 
Evet. 

BAŞKAN — O hailde oiimlle şu şdtoiÖdle o!!du : v 

«hlîzım'at taruluşHairıniıın 'kurallmaisi'nia, t»eş!vj!k eldiffmıesli-
ıne ve açıftş izinfferlinlin verfflmiesinıe, Vaırsa üöreıt tari-
feledinün ttelspliltfiırte iiHîşjkliin ulsuıl ve esaslar illle bu kıuıru-
tlü'şlaran hizmet Ve persloınel slfiand r̂ltllaın bir yöndtime-
Ulİklte dlüzenllenlir». 

34 üncü madde üzerinde baş'ka söz aJÜmak isteyen 
vâ r mı? Yolk. 

Maddeyi bu değişükffikle oylarınıza sunuyomum : 
Kabul edeniîer... BtoeyenUer... Kabul ddilm'işlür. 

35 indi maddeyli dkultüyorulm : 
.Deneltfemıe esaisıîarı 
MADDE 35. — Kamu !kurum ve kuruluşları ile 

gerçek kişiler ve özel hutkulk tüzelkişileri tarafından 
liştetülen sosyal hlizmet kuruluışliaırı'nıın 34 üncü madde
de yer aUan yöndömıdllilk dsaisılarına uygunluğu Kuru
mun torifcroll ve dertdfitemidsünıe tabildlir. 

Sosyali hizmdt -kulrulu'şlları yıllida en az bir defa Ku
rumca dlendükmlir. 

ıllgiHİer Ikoinlörol ve dendtlîemelleır sıraisında ddndt-
'lemle hdydtfi'nie her itlürilü kidlayiığı göstenmıdkte ylülkülm-
Uüdlürter, 

Kontrol ve denetlemeye ilişkin esaslar yönetmelik
te ıdüzenHeriir. 

BAŞKAN — 35 ündi maidde üzerfinde söz altoıalk 
'isteyen vaır mı? Ydk, 

Malddeyii dyllarınıza ısunuıyorum : Kabul1 dddniller,.. 
Btoeyenlller... Kabull edilmliştıir. 

36 ncı malddeyii dkuituıyarulm : 
Onurla'ndırma 
'MADDE 36. — İKuruimca yüm'tüimeıkfce ollan sos

yali bizmdt fa'aüliydtlllerlinıe gerçdk ve tüzeHk'işÜterlin her 
'Dür'îü m'addî Ve manevî 'kalîikt ve Ic'atılîımın sağlatnlmıalsı-
na iillişlklin esalsüar iife Kurumla Ibülylü'k bizmıdt ve kalkı
lan geçenlerin onurlandırılması işlemleri bir yönetme-
ılÜkil'e IdüaerJlıeriiir. 
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IBAŞKİAN — 36 ncı madde üzerimde (s'öz almak 
iısiteyen vaır mı? Ydk. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kabufl! edenfer... 
Etoeyerier... Kabul ediîmliş^r. 

37 mdi maddeyi dkübuyoruım : 
YööelftödHkftett1 

M'ADDE 37. — Bu Kontunun uyguîaırtma'sına üliş-
klin yönleitımeİlkilier en geç altı ay üçünde Sağlık ve Sos
yali Yardim 'Balklaın!l!i'ğDnca hazıdanaırak yürürllüğe kb-
nullur. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
îsıteyen "vıar mı? Yıdk. 

Maddeyi oylarınıza' sunuyorum : Kabull edenler... 
EltJmıeiyöntlieır.,.. Kabul ddilîmlî tük". 

3'8 Üıncıi mialddbyli dkdtuyoruırn : 
Yütfütfliüklten (kall'dıırtmia 
MADDE 38. — Aşağıda saynlan; 
a) 15.5.1957 Itorilh ve 6972 sayıih Klorumimaya 

Mulhitlaç Çocuklar Hakkımda Kamum, 
b) 12.6.1959 ıtariih ve 7355 sayih Sosyali Hizmet

ler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun, 
c) 25.4.1963 ıtaırıilh Ve 225 ısayıllı Sağluık ve Sosyal 

Yarakta Bafcaıriığı KuirulDuış ve Memuırlllan Kanunun
da ve 4'862 sayıliı (Kanuna Bağlı (1) ve i(2) saıyıiliı Cet
vellerde DeğftşlfkJlIik Yapıflmasııma Daiir Kamumıum 1 imdi 
nıaJdldaslim'in (b) bendi, 

İd) Türikliye Çoculk Bslirgeme Kuruımunum teşki
lime alit ımlevzualt, 

e) Diğer kamuın'laırım bu Kanuna aykırı hükümle
ri, 

Yürüdükten "kalldıırılknıışıtnr. 
BAŞKAN — 3!8 inoi maldde üzerinde söz almalk 

feteyen vaır mı?. 
(Buyurum* 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım', 'ben maddemin dışımda 
olarak, böllüim hitlmeden söz ıMeyeceğim. 
'. 'BAŞKAN — Pekli. 

Madde üzerimde baışika söz allımak Üsiteyen var mu? 
Ydk, 

38 imdi ımadldbyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
earfler... Etmıeyenileir... Kabul edliflmiişjtliır. 

IBu'yunumj 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

—• Sayın Cumhurbaşkanım, özelikte yaışMariim Ikbıru-
nacağı ve baonacağı ibu yerler, şlifa yurtları fflte hu-
zuırevleni 5ç içe yapıllııyor. Som zamanlardaki gefişımeler 
daha çok bu şeküSde tezahür ediyor. 

Bir de gerietri hastaneleri (Sayın Sağlık Ba-
klamılmuz yanımızda ilken 'benim bu tarzda söz ötmem 

doğru dlmaz, Ikeridierii bu 'iğim uzmanıldıır), ufalk bir 
nüve halinde, huzurevleri' liçerli&inde, şifa yurdu gtiibli-
ıd|r. Bunlardan biç bahsddiiîmedii. Yaşih kiüşi bilr - İM 
gpn tiyi ise üçündü gün haslteldıır. Bu ısağMc ıtedbfcferii 
nıalsııll allıınacalk? 

Arz ederliim. 
'BALKAN — 'Kbrnliisyoınıuın bir diyeceği vaır rnıı? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Kıomlîsıyoınıu Üyesi) — Sayım Cumhurbaşkanını, bu 
bjiziîm ıklanurnuza ^irrneddği içim konu fflçerıilşıimie alllıın-
mamııış'tıır. Ancalk iiîgiiUü IbalkanMc 'tiemlslilldilsli bu (konuda 
herhalde bir açılktlaımada buıkımacafctoır. 

BAŞKAN — Sayın Bakam, bunun kamuma g'iınme-
sjme gerek var mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Gerdk 'olmadığı kamıismda-
•yıım. Yıataz çdk önemlidir. Gerçekten özeffililkllie yaş
lılarla ligÜ hliızmetlleriın, ısağlılk hiam'etlierinlim b'ir par-
çjtasu olduğunla, aymlflmaz bîr parçaSı olduğuma keislim-
ıJİlkflle Umamıyoruz. Esasen bu hizmeltfcr ©alkamlhğıimıı-
Zin uhdesinde bulunduğu için, kolaylıkla buralara 
ısjağlıik hizmieltllbrİ dtuntuilabiıllir. 'Isltambül'dalkli Damüllace-
^eyî son defa ığildişjirnıde ziyaret etmlilşitiilrn ve ılhltâiyaç-
Darımı da balkamılaik lolaralk, !Beleldiyen!in uhıdıeisimdie bu-
üumm'aısıına mağmen, .sıüraltlîa ğidermdye çaü'iış'fcım. Bu 
müessese, bugün bütünü ile, zatıâlilerinizin de çok iyi 
bildiği gibi, bir genel hastane hüviyeti taşımaktadır. 
Yani, yaşMıaır hemen hemen bütün Valk'iIBlerfni yaltalk-
İaırımda gjedi'rm'dktedimHer ve ıbuıraüaırıa, özelllilklle yaşlı-
lılk haislüaüılklaırı yönüındlem jmüClalka bir yaridam gerek
mektedir ve bu hastane de bu müessesenin içine 
kurullrnıuıştur. 

BAŞKAN — Bu ikonu Sağlıık ve Sosyali Yardam 
Bakıamliığıınıın ğönevüleni flçeiisündedliır; huzurevlerinde o 
biamıeitıi yapaoalktıır. Kurumun doktorları muayyen za-
hnanllaırtda gefeoekitir, muayenıeisimi yapacak, ilaçlarımı 
yazacaıkltır... 

Bu hususun, kanuna nasıl bir madde olarak ko
nulması hü'suısunda bir önerimiz var mı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
*— Sayım Cumhurbaışlkaınıim şöyle düşümdüm; ban *ia-
sarMiım son ışeikl'im'i şimdi aldığım 'ilcim haznırHıklı gele
medim, özür dilerim. Bazı huzurevlerimiz hastane 
havasımda yapılîmış, bazı huzüırevterimıiz i'se, ev'im bir 
paırçaisı gibi döşemmüş.. 

İBAŞKAN — Haltlta bazılları da eşyasını Ikendlillıeri 
i^eifiirdier. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Efendim, yüne iddktortUaının üfadesüne göre yaitalkıtan 
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ibaret huzurevlerinde hastane havası ağır basıyor, 
küsü siağUkUlt dla olsa o yalüağa bağllıMc hat onu ruhen 
ısıikırttuıya ıs'dkuiyor. Her lilkii görünüşe de yer verecek 
ihuzureivlerliınin ıdıizaynııırtda, 'terltttpl'enımösliridte ısaığîılk ve 
«v hizmetini yapacak böfllümtaliın birilikte e/İte aUumrası 
üle 'JligöüÜ bir dlüzönllem© yapılamaz mı acaba? 

BAŞKAN — Bunun İkamın ımalddefstö olaralk konul-
ırmaKi gerekım'ez, bunlar yöndtrrMliklierde düzenlenir. 
Onu dlikkate afeınlaır, ruatsml yapılacağınDi yönötmıellıiğe 
koyisunllaır. Çünkü, yönıdtimıeilÜlklte daha detaylı birçok 
şeyler zikredileceğinden, laraya fcanuilabili<r. 

Geçidi maldde-lere geldik. 

Geçici ımaıdlde 1% dkuıtuyomım : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükülmlîer 

GEÇİCİ MADDE 1. .— Bu Kanonun yayımı ta
rihlinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaınlkğı Sosyal 
Hfemrertter Genel Müdürlüğünce istetilen veya yatınım 
programlliaırıınıda yer allıp hailen iınşaalttorı sürdürülen 
kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehafoliiMtaıs-
yoın merkezileri; Devilelt yaitııriım prograımllaM! çerçeve-
ısindle yaptiinflnuş bulunan ya 'da Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte ıjınşa ddliılmeklte 'olan çocuk bakım, ve ye
tiştirme yuritlao; 'ti Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Korumla BSriilkferi ve bunlara bağılı çocuk bakım ve 
yetîştiiırmıe yurtları iife her türlü kuruluşları; varlığı so
ne erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun ge
nel, merkezi, il merkezi; bağımsız şube, şube, bağım
sız kol ve kollarına ait tüm büro, kuruluş ve işletme
leri; bunların döner sermayeleri; tüm taşınır taşınmaz 
malları, alacak ve Iborçları ile Kuruma devrolunur. 

Devir istemleri gene] hükümlere göre ve (mahallî 
mülkî am'iriıniın veya görevlendireceği yarfdımcaflarıınm 
gözdtiirdindle yapılıır. Bunlardan Hazftne mıüllklleri dı
şında kalan ve yzrndtleri Kurumca dtevralllınaın tüzel-
kişlere alt taşınmaz mallar Kuruta adıma tlefsdıll olu
nur. Devir ve ferağ istemleri her türlü harç ve vergi
den muaftır. 

Kuruma devlrolunacak kuruluş ve • işletmeler, devir 
liışlemferii tamamlanıncaya kadiar mahallî mülkî amir
leri glöze!(jimıiındie ©siki rnevziualta göre yönetfilHer. 

•Devftr İşlemleri en geç Sİ Aralık 1983 tarihine 
kadar tamamtöaınaır.-

'BAŞKAN — Geçidi ımadde 1 üzerinde söz 'Meyen 
var mı? Yok. . 

Maddeyi oylarımıza isunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edıiMşJtir, 

Geçici madldte 2'yi okutuyorum : 
GEÇİDİ MADDE 2. — Varlığı sona eren Tür

kiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel1 Merkez, İl 
Memkezi, bağımisız şube, bağımsız kol ve fcolaınıına 
aît tüm taşınmaz imalarına İlişkim kira sözleşmeleri 
bu Kanunun lyayumı tarihinden allfcı ay sonra sona 
erer. Bu süre bliltümiride rayiç bedelle uygun olarak 
•tespit edilen yerii kira bedel lie taşflnjmaızı eski Ikftra-
cıraıın kiralamaya tercih hialkkı vardur. Bu hakkın Ku
rumun yapacağı tebliğ tarihinden İtibaren bir ay Udin
de kulanıılllmaisı şarıtltaır., 

Belirtilen jsüre (içimde bu halkkıını kullanmayan ve 
taşınmazı (tahliye eltimeyen kiracılarım tahiydleriı icra 
memuıilluğunldan 'istenebilir. 

BAŞKAN — Yeni kurulan kürüm, bu maddeye 
göre, yenü rayiç üzerimden Çocuk Esirgeme Kurumu
na aîlt binaları kiraya verebilecek, bu omu sağlıyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhltiısais Ko
misyonu Başkanı) — Evet ISayın Cuımhurbaişkanıim. 

IBAŞKAN — Geçlidi' maidde 2 üzerinde ısöz atoıak 
lisitieyer» var ımı»? 

ıBuyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCtL (ihtisas Ko
misyonu IBaşIkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ısadlece 
Çocuk Elslirgemle Kurumu idbğtöl, ylülklsek mafllumlları 
Kızılay Ve ıdliğeır kamu kurullbşlan halkkunda blilr ka
nun tajsaosı hazırianmıış, Bakanlıar Kurulunda âlmza-
ya açıllmış bullunrnalkta; ancalk dsprM dleğişlk ve ne 
zaman geûeeeğii dıe IbellDi1 dleğil. 

ıBAŞKAN — Vâ fcıifikrın da valr. 
Bu onu salğhyor, hiç dîmazsa 'bu kurlbaırmsiş olu

yor fcendlisyi.. 
Geçidi mlaidde 2 lüzörlinidte başka ısöz lilsfteyen var 

rniı? Yok. 
Madldeyü oyllıarınııza sunuyorum : iKabullı edenler... 

Etmeyenler... Kalbull ddiUmüşltitr. 

Geçlidi miaiddle 3̂ ü okulüuiyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Kuruma devredilen hiz

metlerle ilikli olaırıak; 'MÜ3DÎ Eğfitoim Bakanlığı, SağH'ık 
ve Soisya'l Yardım Bialkanıllığı ve İl Korunmaya Muh
taç Çocuklara Koruma filiıriİMbri ve bunlara bağk dö
ner sermaıyelü kurulüişlliara a'ilt li'ptalı edien kadırolar EkM 
I sayıl'ı cetvelde gÖsltenillmişitlîr. 

Genel Kaidmo 'Kanunu çılkıncaya kadar Kurum biz-
mötlerînde kullanıllımıalk üzere, eki II sayalh cetveldekli 
kadrolar ühJdals ddainlifşltlir, 
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İhdas ddifen kadrıoilıarjın diağüitumı yapıltoncaya ka
dar, 'ipitıall iddian kadrolarda filen çatoşmiafcta olan 
ımeım'iırtlarrn aıyüılküan Ikall'duMan kadrolara isitinalden 
öderraeye deva'm otaıuır. 

Kadro dağıtımı sonuınıda; işgal etmekte olllduikilıaın 
kadro ıdarecıe ve unvaınlian değişmeyenler 'illie kadiro de
recesi ıdiegüışitiMIentenden 657 saıyııûı D'evtîot Memuırlıarı 
Kamunu hük'ümiteriıne göre yeni dtereceilleni'ne aıtanma 

'şaınülanına toşıyanllar bu Kanunun yüırudıüuğe gkıdüğjı 
taolih'ten İtibaren başkaca bir liışjlleme gerek kalmaksızın 
ibu fcaldroîara altaınmıış sayıılrtar. Bunun dışımda kaflıam 
personeli d!s© yürutillüklteM mevzuatta göre yeni kadro
lara altanır. 

BAŞKAN 
tuyonuım : 

Maddeye bağla I sayılı cetveli oku-

Kurumu 

I SAYILI CETVEL 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Adedi 

Öğretmen 
» 
» 
» 

E.Ö.H 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 

TOPLAM 

1 
8 

66 
64 

139 
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Kurumu Kadro Unvanı 

Öğretmen 
Sayman 
Muhasip 
Ambar Memuru 
Memur 
Daktüo 
Kâtip 
Şoför 
Terzi 
Teknisyen 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Aşçı 
Aşçı Yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Gece Bekçisi 
Kaloriferci 
Marangoz 
Çocuk Bakıcı Anne 
Mürebbiye 
Hademe 

Sınıfı 

E.Ö.H. 
G.Î.H. 

> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 

T.H.S. 
S.H.S. 

» 
Y.H.S. 

> 
> 
> 
» 
T> 

> 
> 
» 
» 

10 11 12 

97 109 149 205 171 61 

1 — 

1 — — — 

4 5 

_ _ i _ __ — — 

TOPLAM 97 110 154 207 183 72 4 



Kurumu 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

Kadro Unvam 

Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkam 
Öğretmen 
Sosyal Hizmetler Dairesi 
Grup Başkanı 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
Şube Müdürü 
Sosyal Hizmetler 
Enstitüsü Müdürü 
Öğretmen 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
Sosyal Hizmetler 
Kurumları Müdürü 
veya Tabibi 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Psikolog 
Fizikoterapist 
Hemşire 

Sınıfı 

G.tJH. 
E.Ö.H. 

G . t H . 
S.H.S.-
G.İ.H. 

G . tH . 
E.Ö.H. 
S.H.S. 

S.H.S. 
» 
> 
» 
» 

Derecesi 

1 
1 

2 
2 
3 

3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 

TOPLAM 

Adedi 

3 
27 

i 
24 
16 
2 
1 
1 

114 



Kurumu Kadro Unvanı Sınıfı 

-

'-

Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı (Döner 
Sermaye) 

Tabib (Uzman) 
Tabip 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Diş Tabibi 
Psikolog 
Diyetisyen 
Çocuk Gelişimi Eğitimi 
Uzmanı 
Sağlık Eğitimcisi 
Sağlık Memuru 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Öğretmen 
Ayniyat Saymanı 
Depo ve Ambar Memuru 
Memur 
Daktilo 
Şoför 
Terzi 
Teknisyen 
Teknisyen Yardımcısı 
Aşçı 
Aşçı Yardımcısı 
Hastabakıcı 
Hademe 
Sayman 
Veznedar 
Memur 
Odacı 

S.H.S. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

E.Ö.H. 
G.Î.H. 

» 
•» 
» 
•» 
» 

T.H.S. 
Y.H.S. 

» 
» 
» 
» 

G.Î.H. 
» 
» 

Y.H.S. 

TOPLAM 

D E R E C E L E R 

10 11 1 

_ _ _ _ _ 
1 _ _ _ _ 

56 125 — — — 
_ _ _ _ _ 

6 25 — — — 
2 11 — — — 

4 5 _ _ _ • 
1 1 — — — 

_ _ 1 — — 
8 15 20 25 30 1 
2 5 5 10 15 

_ _ 2 — — 
2 3 4 8 4 
4 6 8 16 8 

15 16 16 20 5 
7 11 12 15 11 
3 4 . 6 3 3 

_ _ • _ — — 

4 15 23 5 7 
— 3 3 12 9 

2 4 3 5 2 
— — 1 3 7 

6 5 8 20 25 
3 5 6 6 10 

— 2 5 1 
— — — 2 2 
— 1 1 — — 
_ _ _ _ _ 

126 262 124 151 138 3 
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Kurumu Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

il Korunmaya Muhtaç Çocukları Birlik Sekreteri 
Koruma Birlikleri (6972 Sayılı Ko
runmaya Muhtaç Çocuklar Hak
kında Kanun Hükümleri Uyarın
ca İllerde Kurulan Birlikler) 

G.l.H. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Artık 1 sayılı cetvelin devamı ile 
2 sayılı cetveli ayrı ayrı okutmaya gerek yok. Çün
kü bu cetveller zaten daha evvel dağıtılmıştı. Onun 
için yalnız alttaki toplamları ve genel toplamları 
okutacağım. 

ORHAN DÜLGERLER (((Kanunlar Müdürü) — 
Usul de böyledir efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
Şimdi 1 sayılı cetvelin devamı olan, «ti Korun

maya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği (Döner Ser
maye)» kısmının toplamını okutuyorum: 

D e r e c e l e r 
5 6 7 8 

31 55 206 216 

<1 — 4) Genel Toplam : 
<ll — 15) Genel Toplam : 

9 

180 

10 

174 

11 

199 

12 

272 

13 ,14 

200 201 

15 

234 

Toplam 

1968 

254 
6219 

BAŞKAN — 2 sayılı cetvelin toplamlarını okutuyorum : 

II SAYILI CETVEL 

İhdas Edilen Kadrolar 

Kurum 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

Toplam 

583 

BAŞKAN — Buradaki 1, 2 ve 3 üncü derece kadroların karşılarında ek göstergeleri de yazılıdır. 

II sayılı cetvelin devamını okutuyorum : 

D e r e c e l e r 

5 6 7 10 11 12 13 14 15 

507 714 982 il 149 1031 1095 1087 1253 941 395 
<1 — 4) Genel Toplam :j 
(İl — 15) Genel Toplam : 

Toplam 

9154 
583 

9737 
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BAŞKAN — Bu cetveller bütün Türkiye çapında 
hesap edilmişti değilim efendim? 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ ^İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — İBu suretle halen mevcut olanlar 
ücretlerini almaya devam edecekler değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — thtibaklarj; yapılacak efen
dim. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde ve ek cetvel
ler üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? Yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etaıeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalış
makta olanlar, bu Kurumda geçirdikleri hizmetleri
nin her bir yılı bir kademe, her üç yılı da bir derece 
sayılmak suretiyle 12 Şubat 1982 tarih ve 2595 sayı
lı Kanunun geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre 
ancak 3 ay içinde, yazılı müracaat şartı aranmaksı
zın Kurum kadrolarına intibak ettirilirler. 

İntibak işlemleri sırasında; ilkokul mezunu ol
mayanlar ilokul mezunu gibi işleme tabi tutulurlar. 

İntibak süresi içinde ayrılanların tazminatları 
Kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum': 
GEÇİCİ MADDE 5. — Devrolunan hizmetlerin 

aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere; 
a) Devrolunan hizmetlerden Genel Bütçe içinde. 

yer alanlarla ilgili harcamaların genel bütçeden. 
b) Koruma birlikleri ile ilgili harcamaların Ku

rumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak 
kendi bütçelerinden, 

e) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirge-
me Kurumundan devrolunan hizmetlerle ilgili har
camaların Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dik
kate alınarak mevcut muhasebe ve toütçeleme esasla
rına göre kendi bütçelerinden, 

Yapılmasına 1983 malî yılı sonuna kadar devam 
olunur. 

Devrolunan döner sermayelere ilişkin işlemler il
gili yönetmelikler çıkarılıncaya kadar eski mevzuat
larına göre Kurum ve valilerin denetim ve gözeti
minde yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6. — Kurum, tespit edeceği 

hizmet Önceliklerine göre gerekli görülen illerden 
başlayarak taşra teşkilatının kuruluşunu, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde tamamlar. 

Bu süre içinde, taşra teşkilatının kurulmadığı il
lerde, Kurumun sorumluluğundaki hizmetler il Sağ
lık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerince yerine getiri
lir. 

Geçici Madde 6 üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel iade ettiğimiz 6 ncı madde vardı, onu 
düzenlediniz mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Düzenledik. Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — İade ettiğimiz 16 ncı maddeyi dü
zenlenen yeni şekliyle okutuyorum: 

«Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu 
MADDE 6. >—. Sosyal Hizmetler Danışma Ku

rulu; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Başkanlı
ğında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının önerisi 
üzerine Cumhurbaşkanınca seçilecek sosyal hizmet
ler alanında temayüz etmiş beş kişi ile Adalet, İç
işleri, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma, Kültür ve Tu
rizm, İmar ve İskân, Gençlik ve Spor, Sosyal Güven
lik bakanlıkları müsteşar veya müsteşar yardımcı
larından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı veya 
yardımcısı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdüründen, Sosyal Hizmetler Eği
tim ve Araştırma Merkezi Müdüründen. Yükseköğ
retim Kurulu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu başkanlarından, Kızılay ve Türk 
Hava Kurumu Genel başkanlarından, Vakıflar ve 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel müdürlerinden olu
şur. 

Kurul, 23 Nisan günü ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanının çağrısı üzerine her yıl kasım ayında 
toplanır. Gerekli hallerde Kurul, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanınca olağanüstü toplantıya çağrılabi
lir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Kurum tarafından 
yerine getirilir.» 
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BAŞKAN — Bu hazırlanan değişik 6 ncı mad
de üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

6 ncı maddeyi bu yeni düzeltilmiş haliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece, Yürürlük maddesine gelmiş bulunuyo
ruz. 

SOSYAL GÜVENLİK IBAIKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, sekizinci bölüme geçme
den evvel izin verirseniz iki önerim var. 

Denetleme esaslarında, sadece sosyal hizmet ku
ruluşlarının denetimi esas kabul edilmiş. Oysa, sos
yal hizmet kuruluşları gibi sosyal yardım, sosyal re
fah hizmeti yapan kuruluşlar ve vakıflar vardır; bun
lar denetimsizdir. 

Acaba, bir başka kanunla bunun denetimini sağ
lamak, yoksa burada bir atıf yapmak suretiyle bu 
denetimsiz kuruluşları, çok dedikoduya, vatanda
şın hamiyet duygusunu zedeleyen olaylara yol açan 
hususu daha genellendirmek ihtiyacı görülmez mi? 

Birinci önerim bu, arz ederim efendim. 
İBAŞKAN — Bu konunun, bu kanunla ilişkisini 

nereden kuracağız? 
Bu hususta Komisyonun görüşü nedir? 
MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 

Komisyonu (Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sos
yal yardım ve refah hizmetleriyle ilgili hususlar Der
nekler Kanunu veya Vakıflar Kanunu ile ilgilidir. 
Bu kanun kapsamına sadece sosyal hizmet kuruluşla
rı girmektedir. 

BAŞKAN — Buraya sokamayız, bu kanunun 
kapsamı içine girmiyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
—Bir açıklık gördüğüm için arz etmiştim efendim. 

İzin verirseniz ikinci önerimi arz etmek istiyorum: 
Sayın Cumhurbaşkanıım, bu kanun yaşlıya, sa

kata, güçsüze hizmet getiriyor ama, büyük hizmet 
çocuğadır. Hele, Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir
leşmiş olması da büyük mana taşıyor. Yalnız muh
taç çocuğa değil, muhtaç olmayan çocuğa da el uza
tılıyor. 

Efendim, gerekçesini kısaca ifade etmek gerekir
se, bir çocuk refahı Türkiye Cumhuriyetinin 60 inci 
yılında gündemdedir. Geleceğimizin teminatı çocuk 
ise bu çok önemli 'bir olaydır. 
Çocuk Refahı Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanının 

başkanlığında yılda bir defa 23 Nisanda toplanmalı
dır. Türk çocuklarının geleceğinin kararı Cumhur
başkanının başkanlığındaki o yüksek kurulda satır-
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başları ıhalinde vaz edilirse, bütün kuruluşlar mesaj
larını alırlar, diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi okuduğumuz 6 ncı madde

de, «Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanının başkanlığın
da» demiştik, Oraya, «Cumhurbaşkanının himaye
lerinde» kelimeleri konursa belki o hususu sağlar. 
Zaten Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
munda onu, «Atatürk'ün manevî himayelerinde, 
Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde» şeklinde 
koymuştuk. 

Cumhurbaşkanı isterse ve «Ben sizin kurulunuzun 
23 Nisandaki toplantısına geleceğim ve 'başkanlık ede^ 
ceğim.» derse, başkanlık yapamaz mı? Yapar. O hal
de buraya koymaya gerek yok. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, benim arzım çocuk re
fahı ile ilgili. Çocuk Refahı Yüksek Kurulu çok ye
ni bir müessese, çok değişik bir hadisedir. Zaten ge
rekçesinde de açıklanmıştır. 

BAŞKAN — Onu ayrıca ele alıp, ayrı madde
ler halinde düzenlenmesi lazım. 

Burada bahsedilen konu yalnız bakıma muhtaç 
çocuklar değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Hayır efendim; tüm çocukların, bakıma muhtaç 
olduğu kadar, bakıma muhtaç olmayan çocukların 
da cemiyetin kötü etkilerinden korunması lazım. 

BAŞKAN — O konuyu ayrıca ele alırsak daha 
iyi olur. Belki ayrı bir kanunla düzenlenebilir ve onu 
da sizden bekleriz efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
Emredersiniz efendim. 

^ BAŞKAN — Öyle bir kanun teklifi gelirse 
seviniriz. 

Teşekkür ederiz. 

Yürürlük maddesi 39'a gelmiştik, okutuyorum: 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 
MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 40. — Bu Kanunu IBakanlar Kurulu 
yürütür. 

ıBAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederiz efendim. 
Bu, ne zamandan beri beklediğimiz bir konuydu, 

hayırlı uğurlu olur inşallah. Yalnız, bunun üzerinde 
çok iyi durmak, teşkilanmayı ona göre hemen yap
mak gerekir. Yoksa bazı yerler açıkta kalır. Onlara 
hemen sahip olmak lazım. 

Geçen seferki konuşmamızda da münakaşasını 
yaptık, «acaba Çocuk Esirgeme İKurumunu aynen 
bırakalım, ayrı bir teşekkül mü yapalım» diye. Ona 
taraftar olmadık, çünkü en kötüsünü Çocuk Esirge
me Kurumunda bulduk. Maalesef - öteki kuruluşlar 
iyiydi de - Çocuk Esirgeme Kurumununki kötü ol
muş; dernek ki bozulmuş. Dedik ki, «bunu devlet 
ayakta tutar, bu böyle kurumla derneklerle falan ol
maz. Devletin sorumluluğundaki bir görevdir bu, 
başka yere bırakamayız» 

İnşallah bundan sonra daha denetimli falan olur. 
sık sık denetlemek lazım. Gazetelerde görüyoruz, ga
zeteler belki biraz eksejere yapabilir. Evde de haki
katen bazen çocuğun anası babası dışarıya gider, ço
cuk yalınayak çamurun içerisinde dolaşır gelir. Bu 
orada normal karşılanır da çocuk yurdunda olunca 
normal karşılanmaz. Doğrudur da, olmaması lazım, 
orada çünkü çok insan var, her an gözetim altında. 
Evde belki anne - baba meşgulken çocuk onu yap
mıştır; ama öbür tarafta yapmaması lazım. Bunların 
sıkı kontrolü gerekiyor, bu görevler de Sağlık ve 
Sosyal Yardım {Bakanlığımıza düşüyor. 

İnşallah bu hizmetler bundan sonra daha düzen
li yürür. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KAYA KILIÇTURGAY — Sayın Cumhurbaşka
nım, kabul buyurduğunuz ve hizmet alanlarımıza 
büyük etkinlik sağlayan bu iki tasarı dolayısıyla 
Yüce Heyetinize bakanlığım adına şükranlarımı say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

7. — Kütahya İti Altıntaş İlçesi Dumlupınar Bu
cağında, Dumlupınar Adı île Bir itçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddo-
lunan Metni ye Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Ko
misyonu Raporu, (D. Meclisi : 2/78; M. G. Konseyi 
2/116) (D. Meclisi S, Sayısı : 301; M. G. Konseyi 
S. Sayısı: 575) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasına gel
dik. 

Yedinci sırada, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dum
lupınar Bucağında, Dumlupınar Adı İle iBir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 575 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve Sayın İçişleri Ba

kanı ile ilgililer yerlerini aldılar. 
Bu kanun teklifinin tümü Danışma Meclisince 

reddedilmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyi, İçişleri Komisyonu da 

teklifin reddini uygun görmüştür. 
. Teklifin reddine dair Komisyon Raporunu oku

tuyorum1: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Nisan 1983 

tarihli 86 ncı birleşiminde görüşülerek reddedilen 
«Kütahya İli Altıntaş ilçesi Dumlupınar Bucağında 
Dumlupınar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi» Komisyonumuza havale edilmekle 
teklifin tümü gerekçesi ışığında görüşüldü. 

Anayasanın merkezî idare başlıklı 12ı6 ncı mad
desi; «Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hiz
metlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kade
meli bölümlere ayrılır.» Hükmünü getirmiştir. Ana
yasanın öngördüğü bu kıstaslar teklifin incelenmesi 
esnasında göz önünde bulundurulmuştur, 

Türkiyede merkezî idare taksimatı itibariyle ha
len 67 il, 574 ilçe, 66 merkez ilçe ve 36 000 köy ku
ruluşu mevcuttur. 

1950 - 1960 yılları arasında '140 yerleşim birimi 
ilçe haline dönüştürülmüş olmasına rağmen bunla
rın büyük çoğunluğu nitelikleri itibariyle ilçe vasfı
nı halen kazanamamıştır. 

(1) 575 S.' Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1960 - 1980 yılları arasında sadece bir yerleşim 
birimi (Kastamonu - Abana), 1980 - 1983 yılları 
arasında iki yerleşim birimi (Aliağa - Ceylanpınar) 
ilçe olabilmiştir. 

Dumlupınar bucağı coğrafya durumu itibariyle 
İç Batı Anadoluda Kütahya ili Altıntaş ilçesine bağlı 
kara ve demir yolları üzerinde bir yerleşim merkezi
dir. 

Kütahya'ya «2, Afyon'a 55, Uşak iline 160 kilo
metre uzaklıktadır. Çevre ilçelerden Altıntaş 38, Ba-
naz 28, Sincanlı 36 kilometre mesafelidir. 

Dumlupımar'ın 1980 yılı nüfusu 23512 olup bucak 
merkezinde tesis çeşidi 30, tesis sayısı ise 70'dir. Söz 
konusu tesisler bucağın ihtiyacını karşılamaya yöne
liktir. 

Merkez nüfusun azlığı yanında tesis sayısı çeşidi 
itibariyle zayıf bir etki alanı bulunmaktadır. Ülke 
ortalamasına göre bir ilçe merkezinin ortalama 
10 000 civarında nüfusa sahip olması gerekir. Bu sa
yı bölgelere göre değişik olmakla birlikte Dumlupı
nar'ın bulunduğu bölge ortalatması 7 000 civarında
dır. Dumlupınar mevcut nüfusu itibariyle olması ge
rekenin ancak % 34 oranında nüfusa sahiptir. 

İlçe olabilmek için cazibe merkezi ve göç alan 
yerleşim birimi olması gerekirken Dumlüpınarın 
kendi nüfusunu bile muhafazadan uzak olduğu tes
pit edilmiştir. 

Üçüncü kademe yerleşim merkezi olan bir ilçe
nin etkilediği köylerin nüfus toplamı ortalaması 
30 000 civarında olması gerekmektedir. Kütahya böl
gesinde bu ortalama 24 000 dir. Dumlupınar'ın et
kilediği nüfus ise 6 174'dür. 

Sonuç olarak; 
1. Dumlupınar nüfusu, etki alanı, ekonomik ya

pısı, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen hizmet 
ve diğer faktörler itibariyle ilçe olmayı gerektiren 
uygun şartları haiz değildir. 

2. İstiklal harbi ve İnkılap tarihinde hamaset ve 
yiğitlik destanlarının yazıldığı yer olması itibariyle 
Şehit Asker, Zafer Abidesi, Dumlupınar Abidesi gi
bi Abideleri bağrında taşıyan bu beldenin ilçe olma
sı tarihî değerini.artırmayacağı gibi bucak olarak kal
ması bu değerde bir azalmaya neden olmayacaktır. 

3. İlçe olması halinde Banaz, Sincanlı ve Altın 
taş İlçelerinin nüfus ve etki alanlarının zayıflama
sına sebebiyet verecektir. !Bu durumda güçlendiril
mesi gereken üç komşu ilçe yerine, gelişme potaa-
siyeli kısıtlı 4 ilçe oluşacaktır. 

4. İlçe olması halinde komşu ilçelerden alınıp 
Dumlupınar idarî alanına sokulacak köylerin hal-

ki, bu değişiklik nedeniyle mutazarrır olacaklardır. 
54 Yukarda sayılanların dışında, ilçe olduğu tak

dirde hangi il sınırları içinde kalacağı sorununu da 
beraberinde getirecektir. Bu husus özellikle mahke
me, tapu, askerlik şubesi bağlantılarında önem arz 
edecektir. 

Gerek Danışma Meclisince benimsenen ret ka
rarı gerekçesinde belirlenen sebepler, gerekse komis
yonumuzca açıklanan sakıncalar nedeniyle Dumlu
pınar'ın ilçe haline getirilmesini ön gören yasa tek
lifi, komisyonumuzca da uygun bulunmamıştır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan İÜye 
F. BALATLIOĞLU Mustafa KETEN 

Hâk. Alb. DPT. Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler Başkanı 

Üye (Mete TU'NBUL 
Taner KOÇYİĞİT Üye 

ilçişteni Bak. DPT. Kalkınmada Öncelikli 
İller İd. Gn. Md. Yrd. Yöreler Uygualama D, Bşk. 

BAŞKAN — Evet, Sayın İçişleri ©akanımız ne 
derler? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım; bu konuyu biz daha ev
vel de tartıştık. Sayın Komutanımın da sözlü bir ika
zı olmuştu; İçişleri 'Bakanlığı olarak Dumlupınar'ın 
şu anda ilçe olmaması, Hükümetimizin görüşü olarak 
belirlendi. 

Müsaade buyurulursa bir iki sebebimiz daha var: 
Aynı gerekçeyle ilçe olmak isteyen ve bu isteği Ba
kanlığımızca reddedilen Eskişehir İli İnönü buca
ğı tekrar başvuruda bulunacaktır. İnönü bucağının 
Merkez nüfusu 3 98'6'dır, toplam nüfusu 9 759'dur. 
Dumlupınar'dan daha büyüktür bu durumda İnönü 
bucağının isteği de haklılık kazanacaktır. 

Kütahya valiliği de Dumlupınar'ın ilçe olmasını 
birçok nedenlerle olumlu karşılamamıştır. Ayrıca, il
çe teşkilatı kurulmasıyla ilgili olarak gündemde, mer
kez ilçe kaymakamlıkları kurulması ki 66 ilçedir 
bunlar; Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep ve Kon
ya gibi merkez ilçe nüfusları çok fazla artmış olan 
illerimizde de yeni ilçeler kurulması girişimleri var
dır. Mesela, Çankaya'nın nüfusu bir milyondur, bir 
kaymakamın idaresindedir; bir darboğazı mevcut
tur. 

Bunlara benzer 30ö'e yakın müracaat Bakanlığı
mızda sıra beklemektedir. Şu anda Dumlupınar'ı biz 
ilçe yaparsak, seçim öncesi bir dönemde durumu 
da belki politik yönden müsait gördükleri için zatı 
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Devletlerinize ve diğer kurumlara, ilçe olmak iste
yen 'bucakların ve köylerin müracaatı artacaktır. 
Kanımca zamansızdır, sıraya alabiliriz, bilahara dü
şünebiliriz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — ıBu konuda başka söz almak iste
yen var mı efendim? Yok. 

Komisyonun bu raporunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, kanun teklifi reddedilmiş ve düş
müştür. 

Teşekkür ederiz. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETÎNER 

— Sağolun Sayın Cumhurbaşkanım. 

8. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, îş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (£>., Meclisi : 
1/561; M. G. Konseyi : 1/500) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 331; M. G. Konseyi S. Sayısı : 579) (1) 

'BAŞKAN — , Gündemimizin sekizinci sırasına 
geldik. 

Bu sırada, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi 
Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Gü
venlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor, 579 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Sözcüsü ile Saym Bakan ve ilgililer yerlerini aldı
lar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Saym Cumhurbaşkanım, bu tasarı ile, 
çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak ge
çen hizmetlerin birleştirilmesini sağlayan, yürürlükte 
bulunan 5J1.1961 tarih ve 2128 sayılı Kanunla, bu 
kanunu tadil eden 28.1.1970 tarih ve 1214 sayılı 
Kanunun aksaklıkları giderilmekte ve sözü edilen ka-

(1) 579 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

mıhlar yürürlükten kaldırılarak yerine yeni bir ka
nun tasarısı arz edilmektedir. 

Bu tasarıda özellikle aylık bağlama şartları, emek
li ikramiyesi, Emekli Sandığından toptan ödeme ya
pılmış olanların diğer sosyal güvenlik kurumlarını 
tabi bir göreve girmeleri halinde hizmetlerini ihya 
edebilmeleri, hak sahiplerinden, dul ve yetimlerden 
eş, çocuk, ana ve babalar dışındaki kişilere, örneğin 
kardeşe bağlanan aylığa iştirak edilmemesi, 1.3.1970 
tarihinden önce 228 sayılı Kanuna göre bağlanmış 
aylıkların da yeni esaslar dikkate alınarak düzeltil
mesine dair hükümler getirilmektedir. 

Tasarı genelinde mevcut hükümlere göre, ilgilile
rin son defa tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı 
uyarınca bu kurumda kısa bir süre çalışması, o ku
rumca aylık bağlanmasına yeterli görülmekteydi ve 
bu halde de diğer sosyal güvenlik kurumlarının za
rarına olan durumlar ortaya çıkmaktaydı. 

örneğin, 15 yıl Bağ-Kur'a tabi olarak çalıştıktan 
sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir işe giren 
ve bir ay prim ödeyen bir sigortalıya Sosyal Sigor
talar Kanununa göre aylık bağlanmakta, böylece bu 
sigortalı Bağ-Kur Kanununa göre aylığa müstahak 
olmadığı halde Sosyal Sigortalar Kurumundan ay
lık alma imkânını elde etmekte, Bağ-Kur Kanununa 
göre emekli olması halinde alacağı aylıktan daha 
yüksek bir aylığa hak kazanmakta, yine Bağ-Kur Ka
nununa göre alacağı sosyal yardım zammı, ki 1 000 
liradır, daha fazlasını, 5 000 Türk Lirası olarak el
de etmekte ve ayrıca da Bağ-Kur Kanununa göre 
hastalık sigortası primi ödemediği halde, Sosyal Si
gortalar Kurumuna bir ay süre ile ödediği prim kar
şılığında kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yüküm
lü olduğu ana ve babası sağlık yardımlarına hak ka
zanmaktaydılar. 

Yapılan değişikliklerle bütün bu sakıncalar gide
rilmeye çalışılmış ve ilgililerin çalıştıkları son yedi 
yıl içinde hizmet süresi en fazla olan kurumca aylık 
bağlanması öngörülmüştür. 

Ana değişiklikler bu konuda toplanmıştır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

— 250 — 
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il inci maddeyi okutuyorum : 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çeşitli sos

yal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet 
sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal 
güvenliklerinin sağlanması usul ve esaslarının düzen
lenmesidir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) TC Emekli Sandığına, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
e) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça

lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ge

çici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıkla
rına, 

Tâbi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emekli
lik, malullük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine 
ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Kurum» ikinci maddede gösterilen sosyal 

güvenlik kuruluşlarını, 
b) «Hizmet süresi» kurumlara emeklilik kesene

ği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 
ödenmiş süreleri, 

c) «Sigortalı» kurumlara emeklilik keseneği ve
ya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyen
leri, 

d) «Hak sahibi» sigortalının eş, çocuk, ana ve 
babalarını, 

İfade eder. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hizmet sürelerinin birleştirilmesi 
MADDE 4. — Kurumlara tabi çeşitli işlerde ça

lışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastla
mamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanma
sına hak kazanıldığında, birleştirilir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlan
masına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

'BAŞKAN — «Aynı tarihlere rastlamamak kay
dıyla» diye bir ifade geçiyor; bunu izah eder misi
niz? 

DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanunda, ku
rumlara tabi olarak geçen hizmetlerin hangi şartlar
la ve ne suretle birleştirileceği belirtilmektedir. 

Burada amaç, iki ayrı kuruma ai't sürelerin üst 
üste binmemesi esasıdır. Başka bir deyişle, bir ku
ruma tâbi- işte çalışırken, diğer kuruma tabi bir işe 
de girmişse ve bunların tarihleri aynı ise, bunlardan 
ikisi de bu rastlayan tarihler için sayılmaz, ancak 
bittiği süreden itibaren yenisinin birleştirmede esas 
alınacağı anlamına gelmektedir. 

BAŞKAN — Nasıl olur, bir kişi iki yerde birden 
çalışır mı? 

DENÎZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Şöyle olabiliyor Sayın Cumhurbaşka-' 
mm: örneğin, Emekli Sandığına tâbi bir işte çalışır
ken, bu kişi emeklilik durumu soz konusu olmadan 
üç ay, beş ay önce istirahatli olarak görevinden ay
rılabiliyor ve bu istirahat süresinde de dışarıda çalış
ma imkânı olabiliyor. 

Tabiî çalıştığı yer Sosyal Sigortalara tabi bir yer 
olabilir. Bu Bağ^Kur ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasında da söz konusu olabilir efendim. Onun için 
Emekli Sandığından ilişkisinin tamamen kesilmesin
den itibaren öteki hizmetinin sayılacağı anlamına 
gelmektedir. 

BAŞKAN —. Oluyor mu böyle? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— İzin verir misiniz Sayın Cumhurbaşkanım? 
BAŞKAN — Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Komisyon Başkanının söylediklerine ilave 
olarak birçok örnek daha vermek mümkündür, özel
likle inşaat işkolunda inşaatı yapan kişi sigortalı sa
yısını az göstermek gayretinde olur. Kurum, ölçüm-
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lemeyle bu iş hacminin kaç kişiyle yapılacağını tespit 
eder. Bu arada bazı kimseleri, «'bunlar çalıştı» diye 
belgelerle, oysa aynı kişiler aynı zamanlarda başka 
yerlerde çalışmaktadırlar. Biz buna kendi aramız
daki ta'birle «çakışma» diyoruz. 

BAŞKAN — Hile yapıyorlar öyleyse. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Maalesef efendim. 
BAŞKAN — Çünkü olması mümkün değil. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Hayır efendim, bu çakışma olayını muteber say
mıyoruz, mutlaka birine tabidir. 

BAŞKAN — Belki şu olabilir: Gündüz çalışır, 
gece de başka bir yerde çalışabilir, bu mümkündür, 
o zaman olur. Gündüz bir yerde çalışıyordur, mesai
si 8 saat sonra biter, gece de gider bir yerde daha 
dört, beş saat çalışır. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Kahvehanelerde oturacağına gider bir yerde çalışır; 
o muteberdir efendim. 

BAŞKAN — Evet anlaşıldı. 
4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
Hizmetlerin ihyası 
MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği kesildikten son

ra diğer kurumlardan birinde sigortalı olanların, ön
ceki kurumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri 
verilmez ve toptan ödemeleri yapılmaz. 

Ancak; 
a) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini al

dıktan sonra diğer kurumlardan birinde sigortalı 
olanlar aldıkları paraları; 

1. İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, 
istek tarihinden en az altı ay önce, 

2. Malullük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, 
T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumların
ca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme 
nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görev
lerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde. 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları 
günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak % 5 
faizi 'ÛQ birlikte, aldıkları kuruma, 

b) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hak
kı doğduğu halde paraları zaman aşımına uğrayan
ların, zaman aşımına uğrayan paraları faizsiz olarak 
(a) bendinde yazılı süreler içinde kendileri veya hak 
sahipleri tarafından ilgili kuruma, 
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Toptan ödedikleri takdirde bunların da bu hiz
metleri 4 üncü madde gereğince birleştirilir. 

Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapıla
bilmesi, hak sahiplerinin bu Kanuna göre birleşik 
hizmet süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları 
şartına bağlıdır. 

Ancak, kurumiar'dan birinden aylık bağlanmış 
(malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan 
kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulu
nanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş 
olanların, söz konusu devrelere ait hizmet süreleri 
yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyonun 5 inci madde üzerin
de bir açıklaması olacak mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yürürlükte bu
lunan 1214 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi bu mad
dede yansıtılmaktadır. Bazı yenilikler getirilerek yaş 
haddi, malullük, sicil yoluyla emekliye sevk edilip 
de hizmetleri aylık bağlanmasına yeterli olmayanlar
dan, toptan ödeme alanların da başka kurumlarda 
sigortalı işlere girmeleri halinde hizmetlerini ihya 
ederek birleştirilmesine imkân verilmektedir. Malul
lük ile vazife malullüğü aylığı bağlanıp da malullük
leri 'geçtiğinden aylıkları kesilmiş, emeklilikleri kalk
mış olanların da hizmetlerinin birleştirilmesine im
kân tanınmaktadır. 

Efendim, Danışma Meclisi metni esasta aynen 
'benimsenmiştir. Ancak olumsuz ifade 'olumluya çev
rilmiştir ve madde metnine açıklık getirilmiştir. Da
nışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği ve Danışma 'Meclisi Genel Kurulunca 
da kabul edilen 5 inci maddenin (c) 'bendinde; ku
rumlardan herhangi birinden aylık bağlanmış olan
ların söz konusu devrelere ait hizmet sürelerinin 
yapılacak 'birleştirmede dikkate alınmaması genelde 
kabul e'dilmiş iken, 'bu 'bendin hemen altında yer alan 
müteakip paragraflarda; yasama organı üyeliğine 
seçilen veya atananlarla, parlamento dışından Ba
kanlar Kurulu üyeliğine seçilen veya atananlar için 
bu kuralın dışına çıkılmış; bunlardan Sigorta ve San
dık Kanunlarında belirtilen tahsisatlarından fayda
lanmış, aylı'k bağlanmış olanların hem hizmetlerinin 
birleştirilmesi, hem de 'bu tasarının 8 inci maddesi
nin birinci bendindeki kayıttan muaf olmaları sağ
lanmıştır. Dolayısıyla Emekli Sandığına iştirakçi ol
mak suretiyle bu 'gibiler daha önce diğer sosyal gü
venlik kurum veya sandıklarından almakta olduk-



M. G. Konseyi B : 147 

lan emekli aylıklarının Emekli Sandığı Kanununa I 
göre değiştirilerek yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

(Bu konuya ilişkin olarak daha önce Danışma 
Meclisince kabul edilen Emekli Sandıkları ile Malu
liyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa tabi 
hizmetlerin 'birleştirilmesine ilişkin 5.1.1961 tarihli 
ve 228 sayılı Kanunun 28.1.1970 tarihli ve 1214 sa
yılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin değiştiril
mesi hakkırida kanun teklifi, Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe-Plan Komisyonunca da benimsenmemiştir. 

Kaldı ki, bu şekilde bağlanacak olan yeni emekli 
aylıklarının karşılığı, iştirakçilerin sosyal güvenlik ku
rumlarındaki hizmetleri oranlarında ve ödeyen ku
rumca, diğer kurumlara fatura ettirilecektir. Böylece 
Emekli Sandığından bağlanacak bu yeni aylık mik
tarı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur gibi di
ğer kurumların bağlayacağı aylıktan fazla olacağın
dan, 'hizmet bölüşümüne göre sosyal güvenlik ku
rumlarının ödemek durumunda kalacağı aylık hisse- I 
leri daha önce 'bu kurumlardan müştak ilen bağlan- I 
mi'ş olan emekli aylıklarının da çok üstüne çıkacak
tır. Bu da ısosyal güvenlik kurumlarına ilave yük 
getirecektir. 

Ayrıca, sözü edilen değişiklik, yukarıda da deği
nildiği gibi, yalnız yasama organı üyeleriyle açıktan 
atanan bakanları kapsamakta olup bu kurumların 
emeklilerinin bütününü kapsamamakta, bu durumda 
açıkça (genellik prensiplerini zedelemekte, 'belli bir I 
kesim için bu konuda ayrıcalık getirmektedir. 

'Bu itibarla Danışma Meclisince tasarıya eklen
miş olan konu ile ilgili hükümler benimsenmediğin-
den maddeden çıkarılmıştır. 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
5 inci madde üzerinde siöz almak isteyen var mı? 

Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : I 
Sigortalılık süresinin başlangıcı 
IMADDE 6. — Kurumlardan herhangi birine ilk 

defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin baş
lama tarihidir. 

Şu kadar ki; emeklilik veya yaşlılık aylığına hak 
kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı I 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 
yaşından önce kurumlardan herhangi birine sigortalı 
olanların sigortalılık sürelerinin başlama tarihi, 18 
yaşını doldurdukları tarih ka'bul edilir. ( 
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BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçerli hizmet süreleri 
MADDE 7 . - 4 üncü maddede belirtilen hizmet 

süreleri toplamına; itibarî hizmet süreleri ile prim 
ödenmemiş süreler katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne 
çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden hesap
lanan hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde her 30 gün 
1 ay sayılır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum^ 
Aylığı bağlayacak kurum 
MADDE 8. — Birleştirilmiş hizmet süreleri top

lamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllılk fiilî hizmet 
süresi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, 
hizmet sürelerimin eşit olması halinde ise eşit hizmet 
sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, 
kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa göre yaş haddinden resen emekli 
olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştiril
mesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonun
cusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına gö
re aylılk bağlanır. 

BAŞKAN — 8 (inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve îşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kam) — Sayın Cumhurbaşkanım, birleşik hizmetler 
üzerinden aylık bağlanması sisteminde bir yenilik 
getirilmektedir. Bu da, kişi hangi kurumdan emekli 
olursa olsun, geriye doğru son yedi yıllık fiilen ça
lıştığı süre içerisinde hangi kuruma tabi hizmeti 
fazla ise, o kurum mevzuatına göre aylık bağlana
cak; dolayısıyla aylılk bağlama şartlarının doğup 
doğmadığını tespitinde o kurum yasası uygulana
caktır. Hizmetin eşit olması halinde son kurum mev
zuatı uygulanacaktır. Örneğin, Sosyal Sigortalar Ku
rumundan emekli olmuş bir kişi emekliliğini istedi
ği 31.5.1983 tarihinde geriye doğru son yedi yıl
lık sürede hizmetlerine bakıldığında 31.5.1976 tari-
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hinden 15.7.1981 tarihine kadar beş yıl bir ay onbeş 
gün Bağ - Kur'da, 15.7.1981 tarihinden emekliliğini 
istediği tarihe kadar bir yıl on ay onaltı gün SSK 
Genel Müdürlüğüne tabi hizmeti varsa, bu kişi bu 
madde hükmüne göre emekliliğini SSK üyesi olarak 
istediği halde, son yedi yıllık süredeki hizmetinin faz
la olanı Bağ - Kur'a tabi olarak geçtiğinden, Bağ -
Kur'daki emeklilik şartlarını taşıyor işe oraca 
aylık bağlanabilecektir. Aksi halde bu kişi Sosyal 
Sigortalar Kurumundan emekli olamayacağından, bu
radaki hizmetine devam edecek, ancak üç yıl altı 
ayı geçtiğinde Sosyal Sigortalar Kurumundan emek
liliğini isteyebilecektir. Şayet bu yedi yıllık sürenin 
içinde ikiden fazla kuruma tabi geçmiş hizmet var
sa, bu takdirde emekliliğin istendiği son kurumda 
çalışma şartı üç yıl altı ay daha da aza inebilecek
tir, örneğin iki yıl dört aya kadar inmektedir. 

Ancak, malullük, ölüm, Emekli Sandığınca yaş 
haddinden resen emeklilik halinde veya bağlı ol
dukları kurumun bir kanunla değişmesi gibi elde ol
mayan nedenlerden ötürü bu (hüküm uygulanmaya
cak, eskiden olduğu (gibi son kurum mevzuatı uy
gulanacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN "— 8 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Aylığın hesabında esas alınacak kazançlar 
MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üze

rinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplana
cak aylık miktarının tespitinde, T.C. Emekli Sandığı
na tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas ay
lıklar ile diğer kurumlardaki prime esas kazanç tu
tarları dikkate alınır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
i&teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Uygulanacak esaslar 
MADDE 10. — Bu Kanun uyannca bağlanacak 

aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, aylığı bağ
layan kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. <2 

Etmeyenler... Kabul edüm'iştir. 

I 11 inci maddeyi okutuyorum: 
Kanunun uygulanmayacağı haller 

I MADDE 11. — Görevden dolayı meydana ge
len malullük ve ölüm ile iş kazaları ve meslek hasta-

I lılkları hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Şu kadar iki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-

I nun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrı
ca aylık bağlanması gereken hallerde Ibu Kanun hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

I BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12 nci maddeyi okutuyorum; 
I Emekli ikramiyesi 

MADDE 12, — Son defa T. C. Emekli Sandığı
na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine 
bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen 
hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. 

I Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda 
prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen süreleri-

I nin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli San-
I dığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi öde-
I nir. 
I Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun ev-
I velce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi öden-
I miş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate 
I alınmaz. 
I Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince 
I aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerin-
I den dolayı ilgili bulundukları Sosyal Güvenlik Ku

rumu Kanununun emekli ikramiyesine veya İş Kanu-
I nunun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygula-
I ınır. 

I BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
I isteyen?... Yoktur* 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 13 üncü maddeyi okutuyorum: 
I (Hesaplaşma 
I MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca bağlanan 
I aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumla-
I rın her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, 
I birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alı

nıp 
Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20, nci madde-

I sine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarı-
I nm, toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigor-
I talar Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla ol-
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ması halinde, kurumlanın hisselerinin tespitinde, Sos
yal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık 
esas alınır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Aylığa ve ödemeye katılmama 
MADDE 14. — Kurumlar, bu Kanuna göre ay

lık bağlamada, 3 üncü maddede belirtilen hak sahip
leri dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna iliş
kin diğer ödemelere katılmazlar. 

- BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler;.. 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum!: 
Yönetmelik 
MADDE 15. — 13 üncü madde uyarınca borç ve 

alacak miktarlarının hesaplanmasına ve tasfiyesine 
ilişkin hususlar ile diğer hükümlerim uygulanması 
usul ve esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakan
lıklarınca 6 ay içerisinde yürürlüğe konulacak b!ir 
yönetmelikte gösterilir. 

'Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 

İBAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buraya «Resmî Gazetede yayımlanır» tabirini 
niye koyduk? 

DENİZ ÖĞRETMEN AİLBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasanın 
124 üncü maddesinden kaynaklanmaktadır. 

BAŞKAN — Evet, tamam, «hepsi yayımlanmaz» 
demiştik. Bu Kanun herkesi ilgilendirdiği için, «Res
mî Gazetede yayımlanır» dedik. 

Yalnız, ibundan sonraki kanunlarda da bu husu
sa dikkat etmek lazım. Mesela bundan evvelki ka
nunda «yayımlanır» veya «yayımlanmaz» demedik. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, Anayasamızın 124 üncü mad
desinin ikinci fıkrası, «Hangi yönetmeliklerin Resmî 
Gazeted© yayımlanacağı kanunda belirtilir» diyor ve 
Danışma Meclisinde verilmiş önenge üzerine o ibare 
buraya girmiştir; ibiz de aynen muhafaza ettik. 

BAŞKAN — Bütün, komisyonlar bu hususa dik
kat etsinler 

I ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Em
redersiniz Sayın Cumhurbaşkanım. 

I BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur^ 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 16 ncı maddeyi okutuyorum:. 

Kaldırılan hükümler 
IMADDE 16. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Ka

nun ile bu Kanunu değüştiren 15.7.1965 gün ve 668 
sayılı ve 28.1.1970 gün ve 1214 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler^.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1'i okutuyorum: 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 16. — Danışma Meclisi metninin 16 

ncı maddesi aynen (benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5.1.1961 gün ve 228 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesinin 28.1 J970 gün ve 1214 
sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne göre bağ-

I lanmış olup da, halen ödenmekte bulunan emekli, yaş
lılık, malullük veya ölüm aylıkları 1214 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yenliden hesaplanarak ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmek
te bulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesap
lanacak aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, 

I ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki 
aylıkların ödenmesine devam olunur. 

I 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1214 sayılı 
Kanunla değişmeden önceki hükmü kapsamında 

I olup Ibu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağla
nacak aylıklar hakkında birindi fılkra hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi anlayamadım, yani da
ha evvel bağlanmış olanlar da yeniden mi hesapla-

I nacak şimdi, ya az olursa? 
I Çok olması halini söylediniz de, azalırsa maaşı 

ne olacak, bu sefer az almaya mı devam edecek maa
şını? 

Sayın Bakan Ibu konuda ne düşünüyorlar? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Şl-

I DE — Sayın Cumhurbaşkanım, Kasım 1982 tarihin
den itibaren fevkalade hızlı bir işleme muhatabız 

I ve bir kaba hesaba göre, 30 bin kadar kişi, başka 
I stosyal güvefllik kuruluşlarından ayrılıp «daha fazla 
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maaş alacağız» düşüncesiyle Sosyal Sigortalar Ku- I 
rumundan maaş bağlatmışlardır. I 

Bu Kanunun 5 ve 8 inci maddeleriyle çok önemli I 
iki adalet müessesesi getirilerek halksızlık ortadan I 
kaldırılıyor^ Sosyal güvenlik kuruluşlarında nimet - I 
külfet dengesi sarsıldı mı, o müessese zaten belli öl- I 
çüde görev yapamaz hale geliyor. Burada, bu mad- I 
deyle, ıbu arada tedbir alıncaya kadar çeşitli yollar- I 
ila başvurmuş ve hakkı olmayan yüksek maaş bağ- I 
latmışlardan ıbir tesviye yapacağız; fakat her yıl yap- I 
makta olduğumuz zamlarla - bir süre içerisinde za- I 
ten fazlalığa dokanmıyoruz - maaşları normal se- I 
viyesini tutacak ve bir yerde kalacaktır. I 

Sayın Cumhurbaşkanım, almadan vermekle, ver- I 
meden almak Allah'a mahsustur. Bazı vatandaşları- I 
mız, millî sosyal ıgüvenlik kuruluşunu henüz daha I 
sağlayamamış olduğumuz ülkemizde farklılıklardan I 
yararlanmanın maalesef çeşitli yollarını buluyor ve I 
özel sosyal güvenlik müfettişleri ve müşavirleri de 
ıbu artanda önemli yollar tespit ediyorlar ve işaretler I 
yapıyorlar.; Şimdi, Ikapan aldı gitti diye bir düşünce I 
olamaz tabiî, .bunu düzenlemekle ilgili bir hal ge- I 
rekli. I 

BAŞKAN — Danıştaya giderler de, «hakkı mük- I 
teseptir» diye karar alırlarsa karışmam. I 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Mümlkün değil efendim. I 

BAŞKAN — Gerçi, kanun, kanundur, Danıştay I 
Kanunu tefsir edeıhez; ama böyle şeyler de oldu I 
vaktiyle. I 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Hakları değil Sayın Cumhurbaşkanım. I 

BAŞKAN — En iyisi, Bağ - Kur- ile Sosyal Si- I 
gortalar Kurumunu Ibir seviyeye getirmektir. Ona gö- I 
re para vermeye devam etsinler, onlar da Sosyal Si- I 
gortalar mensupları gibi emekli olsunlar. Ödedikleri I 
para miktarlarını ona göre ayarlamak suretiyle bu I 
karışıklıklar ortadan kalkar. I 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Daha zorluklar var efendim, bir valkit ayırırsanız 
arz ederim. I 

BAŞKAN — Tabiî, ileride onu konuşuruz. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu yeni 

hesaplamada hepsinin maaşı azalıyor mu? I 
BAŞKAN — Tabiî, alanlar haksız almışsa eğer... I 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş- I 
kanı) — Her ikisine de örnek var Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler...: Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1.4.1981 tarihinden önce 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınca tescil edil
miş olanlar hakkında 6 ncı maddenin ikinci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi açıklar mısınız? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişlkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları 
olduğu üzere, 2422 sayılı Kanunda sigortalılık baş
langıç süresi olarak 18 yaşın ikmalimi getirmiştik;* 
ancak, 1.4.1981 tarihinden önce sigortalı olanlarm 
müktesep hakları da korunmuş idi. Bir başka de
yişle, 13 yaşında sigortalı olan bir kişinin bu hakkı 
idame ettiriliyordu; buna .paralel hüküm getirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Onlara dokunulmuyor değil mi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyon Baş
kanı) — Evet efendim dokunulmuyor. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum!: 
GEÇİCİ MADDE 3. — 1479 sayılı Esna'f ve Sa

natkârlar ve. Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla ek
lenen ve 2654 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ün
cü madde hükmü uyarmca borçlanılan hizmet süre
leri, Bağ - Kur tarafından bağlanacak aylılklar hariç, 
diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri ile birleşti-
rilmez, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almalk isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyon Baş
kanı) — Bağ - Kur'a sigortalı kişilerin bu kurumda 
borçlandıkları Ibir kısım sürelerin, bu Kanuna göre 
birleştirilemeyeceği amaçlanmaktadır. Bağ - Kur'dan 
SSK'ya geçtiği takdirde Bağ - Kur'da borçlandığı sü
re SSK'da geçmeyecektir. 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumuna dev
redilen o borçlanma süresi hesaba katılmayacaktır, 
öyle mi? 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyon Baş
kanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: . Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Sosyal Güvenlik Kurum

larına devrolunan sandıklar üyeleri ile hak sahipleri
nin, 28.1.1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla değişik 
5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanundan doğan hizmet 
ihyasına ilişkin hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var ımı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

^Sosyal Güvenlik, İş ve îşçi İlişkileri Komisyon Baş
kanı) — Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Emekli San
dığına devredilen eski kurum ve sandıkların üyeleri
nin de bu Kanundan yararlanabileceklerini belirt
mekte olan bir hükümdür efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoki 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihini izle

yen aybaşında yürürlüğe girer.: 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler...; Kalbul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştlir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Sigortaların çok pürüzleri varmış, bugüne 
kadar temizleye temizleye bir hal olduk. Belki daha 
da var, değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, sosyal güvenlik kuruluş
ları, bu kanunla, sosyallik vasfım en önde tutarak 
hareket etmek mecburiyetinde iseler de, yardım san
dıkları, yardım müesseseleri değildirler. Bu sebeple 
nimet-külfet dengesi esastır; bu denge zaman zaman 
elden kaçırılıyordu. 

Bu Kanunun, özellikle 5 ve 8 inci. maddesindeki 
hükümleriyle çok ciddî bir adalet sağlanmış oldu ve 
ayrıca katıldığı kadar nimetten yararlanması esasının 
da pekiştirildiği bir Kanun oldu. 

Huzurlarınızda, değerli ilgilerinize ve Komisyona 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi biz onları böyle yaparken Da
nışma Meclisindeki arkadaşlarımızı da getirseydik 
haksızlık yapmış olacaktık. Bir taraftan ötekilerin hak
larını düzenliyoruz, burada da onların haklarını yük
seltiyoruz. 

Onu daha evvel de konuştuk, normal düzen ku
rulduktan sonra Meclise götürsünler, orada çıkarsın
lar. Bu kanun vaktiyle de bu şekilde geldi, hep red
dedildi. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, o listede benim ismim 
de vardır. Listedeki iki bakandan biri ben, diğeri Ba
yındırlık Bakanı; fakat ben, Komisyon safhasında da, 
Danışma Meclisi safhasında da yazılı itirazda buhın-
muşumdur. Bir zümreye ayrı menfaat sağlanması he
pimizi rahatsız edecektir, tedirgin edecektir; adalet 
böyle der efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim hayırlı, uğurlu ol
sun efendim. 

9. — 13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei VHayat 
Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
21'66; M: G. Konseyi : 2/113) (D. Meclisi S. Sayısı : 
299; M. G. Konseyi S. Sayısı : 570) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasına 
geldik. 

Dokuzuncu sırada, 13.3.1913 Tarihli İdarei Umu
miyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven-' 
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer alı
yor. 

(1) 570 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 



M. G. Konseyi B: 147 24 , 5 , 1983 O : 1 

Bu rapor, 570 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Büteç - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan

lar ve ilgililer yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Sayın Küçükahmet, buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, kanunun malî hükümlerinde son değişiklik 
1965 yılında yapıldı. O zamandan bugüne fiyatlarda 
40 misli artış oldu, bir iki küçük il idare daimî encü
menlerinde görevli kişilere verilen ücretler günde 60! 
lira gibi çok yetersiz kaldı. Onların ücretlerinin bugü
nün düzeyine getirilmesi ve tatmin edici bir seviyeye 
çıkarılması için huzurunuza gelmiştik. 

BAŞKAN — Ama bu kanun 70/ senedir hâlâ mu
vakkat... 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi 

Hakında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl Genel Meclisi Üyelerine müza
kerelerin devamı müddetince Bütçe Kanunuyla 2 ne i 
derece kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen gün
delik kadar ödenek verilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bu halen 60i ile 1C<0 liradır, her ikisi de 
günde 1 10Ö lira olacaktır. Fakat, ödenek olduğu için 
vergiye tabi olacak ve ele net 70O lira geçecek. 

BAŞKAN — Gündelik olarak değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, gündelik 
efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Yılda 40 gün çalışırlar efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan ve 
Üyeleıine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre Devlet memurları için kabul edilen derecelerden 
beşinci derecenin birinci kademesi gösterge rakamı
nın Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödenek 
verilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, halen ödenen miktar 1 0O0 ile 1 500 lira
dır. Kabul buyurduğunuz takdirde, bugün için ayda 
brüt olarak 24 650 lira, net olarak da 15 677 lira 
alacaklardır. 

BAŞKAN — İl daimî encümeni başkan ve üye
leri için değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, önümde aylık maaş bord
rosu var; 1965 yılında zamanın valileri 2 165 lira 85 
kuruş alıyordu. 1965 yılında, bugün mevzubahis olan 
ödeneğin miktarı da 1 500 lira idi. Bugün valinin eli
ne 79 159 lira geçiyor, halbuki o ödenek aynen kal
mış durumda. Benzer nispette artırılması Hükümeti
mizce makul olarak gözüküyor. Esasen bu ödeneği 
alacak kişilerin Türkiye'de toplamı 335 kişi; 67 vali 
ve dörder kişiden 67 il için daimî encümen üyesi. 

Benim maruzatım bu kadar. 
BAŞKAN — Bu yeni kanuna göre başkan ne ka

dar alacak? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Başkan ve üye
ler için aynı; 24 650 lira brüt, 15 677 lira net elleri
ne geçecek, bugün için. 

BAŞKAN — Başkanı zaten vali, valiler ek olarak 
bunu alacak. 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇET1NER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, valinin iki görevi oluyor: 
Birisi, merkezî idarenin memuru olarak görevi; genel 
bütçeden aylığını alıyor. Diğeri, mahallî idare perso
neli olarak görevi oluyor; devlet bütçesiyle alâkası 
yok, il özel idaresinden bu parayı alacak. Bugün yıl
da 30 milyarlık bir bütçesi var Türkiye'de il özel ida
relerinin, 15 milyarlık da eki var, 45 milyar ediyor. 
Benim son bir yıl içerisinde bu kpnudaki kanaatim; 
eğer bu il özel idareleri iyi işletilirse, ekonomik kal
kınmada, sosyal kalkınmada çok olumlu neticeler 
alırlar. Nitekim Çankırı'da, Çankırı Valisi birifinginde 
bir nebze buna temas etti. Şimdi biz bunları bu ka
dar sembolik bir ücretle çalıştırırsak gayretleri başka 
türlü olur - bilhassa o dört üyeyi kastediyorum - bir 
parçacık tatmin edersek faaliyetleri başka türlü olur. 

Bunu da zatıâlinize arz etmek isterim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, genel bütçe ile ilgisi var; bu ne kadar artar
sa - vergi kesildiği için - genel bütçeye de o kadar 
gelir olur. 

BAŞKAN — Evet, bütçeye zarar değil, faydası 
var. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇET1NER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, sabahleyin tekrar Hükü
met görüşünü almak üzere Başbakan Yardımcısı Sa
yın Zeyyat Baykara ile de görüştüm, olumlu olarak 
Hükümetin görüşü tekrar teyit edildi. 

BAŞKAN — Bu tasarı değil; Hükümetten gelme
miş, teklif olarak gelmiş. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Tabiî, o teklif ile ilgili Hükümetin görüşü olarak 
arz ediyorum. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bu il özel idareleri bütçesinin amiri itası 
da valilerdir,, amiri itanın 1 500 lira alması olmaz, 
imza mesuliyeti var. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu 

Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Kanunla 
eklenen geçici ikinci madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni 11 Genel Meclis Üyeleri 
seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî encü

menlerinin görevleri valiler tarafından il idare şube 
başkanları arasından seçilecek dört üyeden oluşan, 
vali. başkanlığındaki bir kurul tarafından yürütülür. 
Bu kurul üyelerine ikinci maddeye göre tespit edilen 
ödenek miktarının üçte biri kadar ödenek verilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu 3 üncü maddeye bağlı 
geçici 2 nçi maddenin son cümlesinde atıf yapılan 
2 noi madde bu kanunun 2 nci maddesidir. Halbuki, 
onun esas atfı olacak madde, bu Kanunun 2 nci 
maddesiyle yeniden düzenlenen 140 inci madde ol
ması gerekir. Çünkü, bu maddeler esas kanuna gir
diğinde, taşıyıcı görev yapan çerçeve maddelerin hepsi 
atılacaktır. O nedenle son cümlenin, «Bu kurul üye
lerine 140 mcı maddeye göre tespit edilen ödenek...» 
şeklinde olması daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, «14Q inci maddeye göre tespit 
edilen ödenek miktarının üçte biri kadar ödenek veri
lir» demek daha doğru olur. Çünkü, 140'ı değiştirdi 
şimdi 2 nci madde . 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, madde 140, parantez içinde şu madde 
(ile şu kanunla değişen şekli... Bu da o kanunun de
ğişik maddesi olur, bir boşluk olacağını zannetmi
yorum; ama kanun yapısı, bilmediğim bir konu. Ona 
rağmen bir terslik olacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — «Bu kurul üyelerine 140 inci mad
deye göre» demek daha doğru. 

Maddeyi bu şekilde düzeltin. 
3 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
• Maddeyi düzeltilen bu şekliyle oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üerinde söz almak 

isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, kanun ay başında çıkarsa bir hakları 
zail olmasın diye düşündük; aybaşına kadar nasıl 
olsa yayınlanacaktır, 2 gün için bir kıstel yevm yapıl
masın. «Bu kanun yayımı tarihini takip eden ay ba-
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şından itibaren yürürlüğe 'girer» denirse daha uy
gun olur. 

BAŞKAN — «Bu kanun, yayımı tarihini takip 
eden ay başından itibaren yürürlüğe girer» şeklinde 
düzeltelim. 

Maddeyi değişik şekliyle okutuyorum: 
«Madde 4 . — Bu kanun, yayımı tarihini takip 

eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. • 

4 üncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu-. 
yorum: Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum; Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Şimdi gündemimizin onuncu sırasına geçiyoruz. 

10; — 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affı
na, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesapla
rının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin 20 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. {D. Meclisi : 
1/168; M. G. Konseyi : 1/496) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 372; M. G. Konseyi S. Sayısı : 571) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onuncu sırasında, 79 
sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma 
Teşkilat, Sermaye Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 
Hükümler ihdasına Dair Kanunun 10 uncu Mad
desinin Değiştirilmesine. İlişkin 20 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Han Komisyonu 
Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 571 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Maliye 

Bakanı ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

(1) 571 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî 
Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tas
fiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 20 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hak

kında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 10 uncu maddesi aşağıdaki biçimde değişti
rilmiştir. 

«Madde 10. — K/5, K/964, K/1089, K/1164, 
K/1180 sayılı kararların uygulanmasına devam olu
nur. 5/20 sayılı Kararın 11 inci maddesine göre bor
salarda yapılacak her türlü hububat satışlarıyla sı
nırlı olmak üzere K/1051 sayılı Karar hükümleri 
uygulanır. 

K/1164 sayılı Kararla oluşturulan fona yatırıla
cak paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre alınır.» 

BAŞKAN — Zaten Kanun Hükmünde Kararname 
çıkmıştı, bunda bir değişiklik yapılmadı, aynen çıka 
ve bunu şimdi kanunlaştırıyoruz. 

1 inci madde üzerinde söz almak -isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, asıl kanunda yukarıdaki >(K) 1ar arasın
da bir de K/792 vardı, bu kaldırılmıştır. K/792, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde ve devlet teşkilat
larında alım satımı düzenleyen bir koordinasyon 
kararıydı. Bu bilahara 2490 sayılı Kanunda yapılan 
bir değişiklikle Satın Alma Kanunu metine alındı
ğından, gereği kalmamıştır; onu düzenlemiştir. Kanun 
Hükmünde Kararname bu nedenle çıkmıştı vaktiyle. 
Bu defa da huzurunuza gelen Kanun Hükmünde 
Kararnamede buyurduğunuz gibi herhangi bir de
ğişiklik yoktur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun, 20 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 1.3.1979 ta
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

11. — 14 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi va 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 
Mart 1983 Tarihli 59 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/653; M. .G Konseyi : 1/513) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 393; M. G. Konseyi S Sayısı : 
585) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin onbirinci sırasında, 
14 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 
Tarihli 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor, 585 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan, ilgili

ler yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum: 
Söz almak isteyen var mı? 
Sayın Evcil, 'bir izahatta bulunacak mısınız? 

(1) 585 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek 
malumları 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 5 inci maddesinde 
Genel Müdürün atanmasıyla ilgili kısıtlı hükümler 
bulunmakta idi. Bu, Kanun Hükmünde Kararnameyle 
değiştirilmiştir. 

Kanun Hükmündeki Kararnamenin tasdikine ilişkin 
bu tasarı, konuyu biraz daha genişleten ve atamada 
kolaylıklar sağlayan bir madde olarak tensiplerine 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — (Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı efendim? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
14 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 
59 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri

lerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı 

uevlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin.(a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının 
teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının birinden 
mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya bunlann 
her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; opera, bale, 
müzik alanlarından birinde başarılarıyla tanınmış sa
natçılar, bu alanlarda eserler veren besteci veya ya
zarlar, temayüz etmiş opera veya bale yönetmenleri 
ile üniversitelerde bu sanat dallarının birinde görev 
yapan öğretim elemanları arasından, müşterek karar
name ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 59 uncu maddesi hükmüne göre.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1309 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Kanunda geçen Millî Eğitim 

Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir». 
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BAŞKAN — Evvelce Kültür ve Turizm Bakanlığı 
olmadığı için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı idi; 
onun için bu değişiklik yapılmış oluyor. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunun; 
a) 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 

aynen kabul edilen hükümleri, 22.3.1983 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Değiştirilen hükümleri lise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSlN — Genel mü

dürün seçilmesinde eskiden ıdaha başka bir yöntem mi 
vardı? 

BAŞKAN — Muhakkak sanatçı olması lazımdı. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOGLU — Yalnız bale ve opera sanatçıları 
arasından seçilirdi. Şimdi üniversite ve diğer ünitelere 
genişletildi. 

BAŞKAN — Gündemimizin onikinci sırasına geçi
yoruz. 

12. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 Sayılı 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
r/652; M. G. Konseyi : 1/514) (D. Meclisi S. Sayısı : 
394; M. G. Konseyi S. Sayısı : 586) (1) 

(1) 586 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin onikinci sırasında, 10 
Haziran 1949 Tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 586 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yerle-

rindedirler. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 Sayılı Devlet Ti
yatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu

lü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihli 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 
tarihli ve 1310 sayılı Kanunla değişik 4 üncü mad
desinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanı
nın teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının bi
rinden mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya 
bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; 
sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, ti
yatro yazarları, eleştirmenler, temayüz etmiş tiyatro 
yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalın
da görev yapan öğretim elemanları arasından, müş
terek kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, maddede 
«eleştirmenler» diye geçen kelimenin «tiyatro eleştir
menleri» şeklinde olması lazım. Çünkü diğerleri de 
«tiyatro yazarları, temayüz etmiş tiyatro yönetmen
leri» şeklindedir. 
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BAŞKAN — Orada «tiyatro yazarları, eleştirmen
leri» şeklinde ifade edilirse, tiyatroya ait olduğu an
laşılıyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LtYAOĞLU — Ama herhalde «eleştirmenler»' keli
mesinin sonuna (i) harfini mutlaka koymamız gere
kiyor. 

BAŞKAN — Evet, «eleştirmenler» kelimesinin so
nuna (i) harfini koyalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Eleştir
menler» olarak kalırsa, o zaman her türlü eleştirmen 
girer buraya. * 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

1 inci maddeyi düzeltilmiş şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5441 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Kanunda geçen Millî Eğitim 

Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Buraya «Ek madde 7 eklenmiştir» 
demek lazım; o şekilde düzeltiniz. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yoktur. 

Bu değişiklikle maddeyi düzeltilmiş olarak oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunun; 
a) 58 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 

aynen kabul edilen hükümleri, 22.3.1983 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Değiştirilen hükümleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimize göre görüşecek başka konu bulun

madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 19.40 
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MtLLî GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

147 NCİ BİRLEŞİM 

24 Mayıs 1983 Salı 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Abdülaziz Kılıç Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/412; M. Ğ. Konseyi : 3/296) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 320; M. G. Konseyi S. Sayısı : 565 ve 
565'e 1 inci Ek) 

2. — Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisinde Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/448, 2/84; M. G. Konseyi : 
1/495) (D. Meclisi S. Sayısı : 347; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 582) 

3. — Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlupmar Bu
cağında, Dumlupmar Adı İle Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince 
Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçiş
leri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/78; M. G. 
Konseyi : 2/116) (D. Meclisi S. Sayısı : 301; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 575) 

4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. D. Mecli
si : 2/106; M. G. Konseyi : 2/117) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 380; M. G. Konseyi S. Sayısı : 583) 

5. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/561; 
M. G. Konseyi : 1/500) (D. Meclisi S. Sayısı : 331; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 579) 

6. — 13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei Vila-
yat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon

seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/66; M. G. Konseyi : 2/113) (D. Meclisi S. Sayısı: 
299; M. G. Konseyi S. Sayısı: 570) 

7. — 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affı
na, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesapla
rının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin 20 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/168; M. G. Konseyi : 1/496) (D. Meclisi S. Sa
yısı ; 372; M- G. Konseyi S. Sayısı : 571) 

8. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi 1/461; M. G. Kon
seyi : 1/489) (D. Meclisi S Sayısı : 349; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 572) 

9. — 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 1/550; M. G. Konseyi : 1/507) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 292; M. G. Konseyi S. Sayısı : 584) 

10. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Atatürk Or
man Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Ha
zineye ve Gazi Üniversitesine Devredilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D Meclisi : 1/551, 2/80; M. 
G. Konseyi : 1/499, 2/118) (D. Meclisi S. Sayıları : 
324,334; M. G. Konseyi S. Sayısı : 580) 

11. — 23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 -Sayılı 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

(Devamı arkada) 



ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 
Mart 1983 Tarihli ve 59 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/653; M. G. Konseyi : 1/513) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 393; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 585) 

12. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 Sayılı 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/652; M. G. Konseyi : 1/514) (D. Meclisi S. Sayısı : 
394; M. G. Konseyi S. Sayısı: 586) 

13. — 1475 Sayılı tş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 580 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden YUzseksenaltıbin Dörtyüzkırk-
bir Metrekarelik Kısmının Satılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Aynı Konudaki Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 1/551, 2 /80 ; M. G. Konseyi : 1/499, 2 /118) 

(Danışma Meclisi (S. Sayısı : 324 ve 334) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği W Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-2771 (l/551)/2878 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden YUzseksenaltıbin Dörtyüzkırbir Metrekarelik Kısmının Sa
tılması Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı. 

Genel Sekreterliği 10 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 

06-3048 (2/80)13347 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihi 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye Satılmasına izin verilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederini. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 Kasım 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1358/06718 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde karar
laştırılan «Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzscksenaltıbin Döryüzkırkbir Metrekarelik Kısmının Satıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. istanbul'dan gelerek; Eskişehir, Adana, Erzurum, Samsun ve diğer istikametlere gidecek ve aksi isti
kametlerden gelecek olan gerek transit gerekse diğer trafiğin Ankara içinde bir trafik karmaşasına sebep 
olduğu bilinmektedir. Bu trafik sıkışıklığını hafifletmek için istanbul yolunu Ankara dışından Eskişehir ve 
Adana yoluna bağlayan bir çevre yolunun yapılması uygun mütalaa edilmektedir. Özellikle istanbul'dan 
gelen ve diğer hudut kapılarına gidecek olan ve aksi istikametteki transit trafiğin Ankara dışından geçirile
bilmesi için bu çevre yolunun yapılmasında zaruret vardır. 

2. Konunun aciliyeti dikkate alınarak yolun bir an önce yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunca 1982 yılı 
yatırım programına alınması hususunda 8.7.1982 tarihli ve 8/5051 sayılı kararname Çıkarılmıştır. Yolun yapı
mına başlanabilmesi için öncelikle satın alma işlemlerinin acilen tamamlanması gerekmektedir. 

3. Ayrıca bu çevre yolu Ankara Nazım imar Planında da yer almaktadır. 

.Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 580) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin Dörtyüzkırkbir Met 
Kanun Tasarısı 

Satılması Hakkında 

MADDE 1. — Ankara - İstanbul Yolu Ayrımı - Ankara - Eskişehir Yolu Ayrımı - (Âlatürk Orman Çiftliği 
Duble Yol) inşaatı için Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içerisinde bulunan ve aatmalınmasına ihtiyaç 
duyulan Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırkbir metrekarelik arazinin satış bedelinin Karayolları Geıiel Müdürlüğü ile 
Çiftlik Yönetim Kurulu arasında tespit ve emsalinin satış ve günün rayicine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca 
tasvip olunacak bedelle Karayolları Genel Müdürlüğüne satılmasına izin verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 

5.11.1982 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülketı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H* Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

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

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tasım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
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 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 580) 
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DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki !Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üniversitesine Devredilme
si Hakkındaki Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 

Kâzım ÖZTÜRK Ali DİKMEN İsmail Hakkı DEMİREL 

Recal BATURALP Osman YAVUZ Salih İNAL 

Doğan GÜRBÜZ Şad an TUZCU Fuat YILMAZ 

Bahtiyar UZUN OĞLU Serafettin YARKIN Zeki ÖZKAYA 

GEREKÇE 

Krokide görüldüğü gibi A.O.Ç. arazisinden halen M. S. B. lığı kullanım bölgesinde ve Gazi Üniversitesi 
yerleşim alanında kalan krokide işaretlenen araziler; A. O. Ç. sahasının bütünlüğü dışında kalmakta ve bu 
arazilerin A. O. Ç. sahası ile bir irtibatı bulunmamaktadır. 

Bunlardan birincisi olan Ankara Yenimahalle İlçesi, Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 
648, 649, 662, 665, 668 parsel sayılı toplam 767.708 metrekare arazi, Ankara Eskişehir yol ayrımından ayrı
lan tali bir yol ile çiftlik sahasının bütünlüğünden ayrılmış, etrafı Millî Savunma Bakanlığı arazileri ile çev
rilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı arazileri içerisine girmesi bir yana bu hali ile arazi; idame, işletme, em
niyet ve bakım yönünden işletmeye aşırı külfet yüklemektedir. 

İkinci arazi parçası ise 1969 yılından beri bedel karşılığı Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmaktadır. Be
lirtilen tarihten bu yana geçen süre içerisinde üzerinde tarım yapılmamıştır. Esasen anılan arazi üzerinde ya
pılan uçak pisti, taksirut ve park yerleri, tarım faaliyetine imkân vermemektedir. Ayrıca bu arazi, krokide 
de görüldüğü gibi dört taraftan Millî Savunma Bakanlığınca kullanılan arazilerle çevrilmiş olup arazinin, 
Atatürk Orman Çiftliği ile sadece tapu bağlantısı kalmıştır. 

Diğer üçüncü arazi parçası ise Atatürk Orman Çiftliği sahasının bütünlüğü dışında, yerleşim alanları ara
sında sıkışmış, üzerinde tarım faaliyeti mümkün olmayan, idame, emniyet ve bakım yönünden işletmeye güç
lük çıkaran ve en önemlisi Tarım ve Orman Bakanlığınca da üzerinde tarım yapılamayacağı teyit edilen An
kara Çankaya İlçesi, Balgat Köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı top
lam 396.312 metrekare arazinin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine devredilmesi öngörülmüştür. Ankara Bal
gat, Çukurambar bölgesindeki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979 yılından beri aynı yörede bulunan uy
gulama hastanesi ile binlerce hastanın tedavisini yapmış bulunmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern 
tıp eğitimini gerçekleştirme mecburiyeti ve bu bölgede yaşayan vatandaşlara sınırlı imkânlarla Verilen sağlık 
hizmetinin genişletilmesindeki zaruret; Tıp Fakültesinin tevsiini gerektirmektedir. 

A. O. Ç.'den fiilen ayrı olan anılan arazilerin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsisi ile Tıp Fakültesi
nin tevsiine ve bu arazilerin daha faydalı bir kullanma tahsisine imkân verilmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle «A. O. Ç. arazisinden 186.441 metrekarelik Kısmının Satılması Hakkındaki 
Kanun Tasarısı» na bir madde ilavesi ile Millî Savunma Bakanlığı ve Gazi Üniversitesinin ihtiyaçlarının kar
şılanması öngörülmüştür. 

Not : Teklife ekli harita dosyasındadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 580) 
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TEKLİF 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazine'ye ve Gazi Üniversitesine Devre
dilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı kullanım bölgesinde bulunan Ankara Yenimahalle İlçesi, Çay-
yolu (Kütüğün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 parsel sayılı toplam 767 708 metre 
kare arazi ile 1969 yılından beri bedel karşılığında Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan Ankara 
Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 3427, 3428, 3429 parsel sayılı toplam 488 500 met
re kare arazinin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle, 
Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazine'ye; 

Ankara Çankaya İlçesi, Balgat Köyü sınırları içerisindeki Atatürk Orman Çiftliği sahasının bütünlüğü 
dışında, yerleşim alanları arasında parça parça kalmış 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı top
lam 396 312 metre kare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit 
edilecek bedelle Gazi Üniversitesine devredilmesine izin verilmiştir, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 23 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/499,2/118 

Karar No. : 125 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun; 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırkbir Metrekarelik kısmının Sa
tılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile «Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye 
ve Gazi Üniversitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklif i» Komisyonumuzca her ikisi de birlikte incele
nip görüşülmüş ve birleştirilmiş tek bir metin halinde düzenlenerek, tensiplerine sunulmuştur. 

M.S.B. lığı kullanım bölgesinde olup biribirine bitişik beş parselden toplam 767 708 metrekare arazi ile 
halen M.S.B. lığınca kullanılmakta olan aynı şekildeki üç parsel üzerinde toplam 488 500 metrekare araziye 
Silahlı Kuvvetlerin İhtiyacı olması ve esasen kullanımlarına tahsis edilmiş olduklarından aralarında sadece 
tapu bağlantısının kalmış olması göz önünde bulundurularak, bu arazilerin M.S.B. lığına tahsis edilmek üzere 
Hazineye satılması, uygun mütalaa edilmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bütünlüğü dışında olup yerleşim alanları arasında kalan ve üzerinde 
tarım faaliyeti mümkün olmayan biribirinden ayrı altı ayrı parselde toplam 396 312 metrekare arazinin ise, 
Danışma Meclisi Genel Kurulunca, Kanun Teklifinde öngörülen Gazi Üniversitesine satılması yerine, îmaY 
planları kararları içinde kullanılmak ve ileride ilgili kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazineye satıl
ması benimsenmiştir. Komisyonumuzca, Gazi Üniversitesi kampusu içinde bulunan bu arazilere Gazi Üniver
sitesi Tıp Fakültesi için ihtiyaç duyulması, ANKARA Nazım Planında da bölgenin okul, hastane v.s. gibi şe
hirsel tesisler için ayrılmış olması nedeniyle doğrudan Gazi Üniversitesine satılması uygun mütalaa edilerek, 
tensiplerine sunulmuştur^ 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 580) 
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Kanun Tasarısı ile İstanbul yönünden Eskişehir, Konya, Adana, Kayseri ve diğer yönlere karşılıklı ola
rak yönelecek trafiği Ankara dışından yönlendirmek maksadıyla, Ankara nazım planında yer alan ve çevre 
yqlunun bir parçasını teşkil eden yolun, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden geçecek kısmı için gerekli ara
zinin Karayolları Genel Müdürlüğüne satılması öngörülmektedir. 

Kamulaştırma ve İşletme açısından daha ekonomik olması, çevre yolunun diğer bölümleri ile bağlantı
ları nedeni ile Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden geçirilmesi zorunluluğu doğan bu yolun çiftlik arazisi
ne ve tesislerine en az zarar verecek şekilde geçirilmesi için ilgili kuruluşlarca güzergâh tespit çalışmalarının 
yapılmış olması göz önünde bulundurularak tasarı, Danışma Meclisi Genel Kurulundan geçen şekilde, bedel 
tespitinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Yönetim Kurulu arasında yapılması 
yerine ilgili iki bakanlık arasında yapılması değişikliğiyle, tensiplerine sunulmuştur. 

Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin devir ve temliki ve kamulaştırılmasını 
özel bir kanunla izin alınması hükmüne bağlayan 5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununun 10 uncu Maddesi gereğince düzenlenen bu Kanun teklifi, Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz 
olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Yüksel AKİN 

İs. Alb. 
M.S.B. lığı 

İnş. Emi. D. Emi. Grp. Bşk. 

Üye 
/. Mesut YÜKSELTÜRK 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emi. Gn. Md. Yrd. 

Üyd 
Yasar EMRE 

Kur.Bnb. 

Üye 
Aytekin ÜLGER 
A.O.Ç. Müdürü 

Üye 
Şükrü ÖZEL 

Tapu ve Kads. Gn. Md. lüğü 
Tas. İşi. D. Bşk. 

Üye 
Şakır AKÇA 

Gazi Ünv. Rektörü 

Üyd 
Erol BERKER 
Bayındırlık Bak. 

Müs. Yrd. 

Üyd 
Haluk AL AT AN 
İmar ve İsk. Bak. 
Ank. 7. Blg, Md. 

Üye 
Sefer ŞAFAK 

Karayolları 
Gn. Md. lüğü 

Etüd Prj. D. Bşk. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 580) 



DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisin
den Yüzseksenaftıbin DöııtyUzkırk-
bir Metrekarelik Kısmının Satıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Ankara - istan
bul yolunun 7 + 860 inci km.'si 
ile Ankara - Eskişehir yolunun 7 + 
200 üncü km.?si arasını birbirine 
bağlayan ve Ankara nazım planı
na göre Ankara yeni çevre yolu
nun bir parçasını ve Anadolu Bul
varının devamını teşjki edecek şe
kilde inşa edilecek olan ve Atatürk 
Orman Çiftliği arazisinden geçen 
çift yol için toplam 186 441 m2 lik 
arazinin Karayolları Genel Müdür
lüğü ile Atatürk Orman Çiftliği 
Yönetim Kurulu arasında günün 
rayicine uygun olarak tespit ve Ta
rım ve Orman Bakanlığınca tasvip 
edilecek bedelle Karayolları Genel 
Müdürlüğüne satılmasına 5659 sa
yılı Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğü Kuruluş Kanunu 10 uncu 
maddesi hükümlerine göre izlin ve
rilmiştir. 

DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısun Arazünün Hazti» 
neye Satılmasına tzin Yerilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Atatürk Orman 
Çiftliği Mülkiyetinde olup: 

a) Millî Savunma Bakanlığı 
kullanım bölgesinde bulunan Yeni
mahalle ilçesi, Çayyolu (Kutugün) 
köyü sumdan içerisindeki 647, 648, 
649, 662, 665, 668 parsel sayılı top
lam 767 708 metrekare arazi ile 
Millî Savunma Bakanlığınca kulla
nılmakta olan Yenimahalle ilçesi, 
Macun Mahallesi sınırlan içerisin
deki 3427, 3428, 3429 parsel sayılı 
toplam 488, 500 metrekare arazi
nin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Millî Savunma Bakanlığı arasında 
tespit edilecek bedelle, Millî Sa
vunma Bakanlığına tahsis edilmek 
üzere Hazineye; 

b) Çankaya ilçesi, Balgat kö
yü sınırları içerisindeki 2093/3, 
2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel 
sayılı toplam 396 312 metrekare 
arazinin imar planları kararları 
içinde kullanılmak ve ileride ilgili 
kamu kuruluşlarına tahsis edilmek 
üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığı arasında tes
pit edilecek bedelle Hazineye, 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısun Arazinin Devre
dilmesine tzin Verilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Atatürk Orman 
Çiftliği mülkiyetinde olup; 

a) Millî Savunma Bakanlığı 
kullanım bölgesinde bulunan Ye
nimahalle ilçesi, Çayyolu (Kutu
gün) köyü sınırları içerisindeki 
647, 648, 649, 662, 665, 668 parsel 
sayılı toplam 767 708 metrekare 
arazi ile Millî Savunma Bakanlığın
ca kullanılmakta olan Yenimahal
le ilçesi Macun Mahallesi sınırları 
içerisindeki 3427, 3428, 3429 par
sel sayılı toplam 488 500 metreka
re arazinin, Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Millî Savunma Bakan
lığı arasında tespit edilecek bedel
le, Millî Savunma Bakanlığına tah
sis edilmek üzere Hazineye; 

b) Çankaya ilçesi, Balgat kö
yü sınırları içerisindeki 2093/3, 
2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel 
sayılı toplam 396 312 metrekare 
arazinin Tarım ve Orman Bakan
lığı ile Gazi .Üniversitesi Rektör
lüğü arasında tespit edilecek be
delle Gazi Üniversitesine, 

c) Ankara - istanbul yolunun 
7 + 860 inci km. si ile Ankara -
Eskişehir yolunun 7 + 200 üncü 
km.'si arasım birbirine bağlayan 
ve Ankara nazım planına göre An
kara yeni çevre yolunun bir par
çasını ve Anadolu Bulvarının de
vamını teşkil edecek şekilde inşa 
edilecek ve Atatürk Orman Çiftli
ği arazisinden geçecek olan çift 
yol için toplam 186 441 metrekare 
arazinin Tarım ve Orman Bakan
lığı ile Bayındırlık Bakanlığı ara
sında tespit edilecek bedelle Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne, 

ıMdllî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 580) 
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(Danışma Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

(Danışma Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin) 

Satılmasına 5659 sayılı Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuru
luş Kanununun 10 uncu maddesi 
hükümlerine göre izin verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

(İhtisas Komisyonunun 
Teklif Ettiği Metin) 

Devredilmesine 5659 sayılı Ata
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ku
ruluş Kanununun 10 uncu maddesi 
hükümlerine göre izin verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

» e « 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 584 

9 . 5 . 1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında 
Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec

lisi : 1/550; M.G. Konseyi: 1/507) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 292) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2774 (II550.) 12881 12 Mayıs 1983 

Konu : (Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarilıli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy teme Sulan Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 10 Kasım 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1183/07269 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayıh Köy tçme Sulan Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürür
lükten Kaldınhnası Hakkında Kanun Tasansı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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7478 sayılı «Köy içme Suları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde : 
«'Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin olunur.» 

denildikten sonra, aynı kanunun 15 inci maddesinde: «Belediye teşkilâtı bulunan ve nüfusu son umumî 
nüfus sayımına göre 3.000'e kadar olan (3.000 dahil)kasabalar da bu kanun hükmüne tabidir.» 
denilmek suretiyle, köy idareleri dışında, nüfusu 3.000 ve daha az olan belediye idarelerinin içmesuyu temini 
görevi de DSİ'ye verilmiş bulunmaktadır. 

'Bilindiği üzere, bilâhare 1964 yılında Köy İşleri Bakanlığı fiilen kurulduktan sonra DSİ Genel Müdürlü
ğünün düzenlenen bir protokolla yeni Bakanlığın Yol Su Elektirik Genel Müdürlüğüne geçmesi üzerine bu 
görev YSE'ye devredilmiştir. 

Öte yandan, 4759 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İller Bankasının Kuruluş Kanununun 1 inci madde
sinde : 

«İl Özel İdareleriyle belediye ve köy idarelerinin bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere 
bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idarelere ve kurumların imar işleriyle ilgili ko
nularla uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümleri ile bu kanuna bağlı olmak üzere İller Bankası 
adıyla tüzel kişiliği haiz bir Banka kurulmuştur...» 
denilmek suretiyle, Bankanın hizmet götüreceği idarelerin nüfus kıstası dahil başlkaca herhangi bir kıstasa 
bağlı olmaksızın tüm II Özel İdareleri, Belediyeler ve Köy İdareleri olduğu açıkça belirtilmiş ve kanunun 7 
nci maddesinin B bendinde de : 

«3611 Sayılı Kanun hükümleri geçerlikte kalmak şartıyla, bu idare ve kurumları istemleri üzerine harita, 
plan, proje, keşif ve etüdleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücude getirecekleri tesis ve ya
pılardan mahallinde yaptırılmasına imkân olmayan veya banka tarafından toplu olarak yaptırılmalarında 
fayda 'bulunanları, 

İçişleri Bakanlığınca kabul edilecek anaprogramlar içinde meydana getirmek;» 
denilmek suretiyle bu idarelere götürülecek hizmetlerin nelerden ibaret bulunduğu hüküm altına alınmış olup, 
bu hükme göre vücude getirilecek» «tesisler» arasında içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri özellikle son yıllar 
itibariyle belirli bir öncelik kazanmışlardır. 

Nitekim, 1945 yılından bu yana, yine 4759 sayılı Yasa hükümlerine göre Beledeyilerle çok yakın ve vazge
çilmez bir parsel ilişki içinde bulunmanın da bir ölçüde sağladığı kolaylık ve destekle pek çok belediyenin iç
mesuyu tesisatı ya bizzat Bankaca veya Banka aracılığıyla gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde 4759 sayılı Kanunun yukarıda zikredilen 7 nci maddesinin B bendinde yer alan harita, imar 
planı, proje kâğıt ve etüd yapma işleri ile sair yapı ve tesislerin vücude getirilmesinde, Banka tarafından be
lediye teşkilatı bulunan tüm yerleşme merkezlerine çok süratli bir gelişme temposu içinde hizmet götürülmek
tedir. 

Bu çalışma düzeni ve Belediyelere vaki hizmet ilişkisi içinde 7478 sayılı Yasanın 15 inci maddesi ile geti
rilen ve sadece nüfusu 3.000 ve daha az olan belediyelerin, yine sadece içmesuyu temini işlerinin başka bir 
idare eliyle gerçekleştirilmesini öngören yasal zorunluluk, uygulamada işin yapılıp tamamlanması bakımın
dan çeşitli aksaklıklara ve bunun ötesinde hayatî önemdeki hizmetin gecikmesine sebep olmaktadır. 

Kaldı ki; her 5 yılda yapılan nüfus sayımında nüfusu 3000'ni aşan belediyeler bankamıza müracaat ederek 
içmesuyu tesislerinin bankamızca tekrar ele alınmasını talep etmektedirler. Zira çoğunlukla köy karakterinde sa
dece bir kaç çeşmeyi ihtiva etmek üzere yapılan tesisler III nolu su getirme yönetmeliğine göre tekrar ele 
alınmakta ve gerek zaman kaybı ve gerekse millî servetimiz heba olmaktadır. 

Bu nedenlerle, 7478 sayılı Yasanın 15 inci maddesi hükmünün yürürlükten kaldırılarak, nüfusu 3000i ve 
daha az olan belediyelerin içmesuyu ihtiyacının dahi 4759 sayılı Yasanın bu husustaki mevcut ve yeterli 
hükümleri çerçevesinde İller Bankası tarafından temin, edilmesi uygun görülmektedir. 

Esasen uygulamanın bu yolda gerçekleştirilmesi için özellikle son yıllarda bazı tedbirler alınması cihetine 
gidilmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1981 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 29.11.1980 gün 
ye 8/2024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 4.6.1981 günlü 17360 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 584) 
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ek Bakanlar Kurulu kararının 352 nci sahifesinde «Belediyeler - Şehir altyapısı» başlıklı 4 üncü kısmının (b) 
«tedbirler» bölümünde 7 numaralı tedbir olarak aynen: 

«Içmesuyu sağlanmasından, Belediye teşkilatı bulunan ve halihazır nüfusu 100.000'den yukarı olan yerleşme
lerde DSİ Genel Müdürlüğü; 2000 - 100.000 nüfus aralığındaki yerleşmelerde Belediyelerin talebi üzerine 
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Belediye teşkilatı olmayan ve nüfusu 2000'den az olan yerleşme birimlerin 
de YSE Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır.» 
denilmek suretiyle, YSE Genel Müdürlüğünün Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içmesuyu işlerinden 
sorumlu bulunmadığı ve bu Genel Müdürlüğün görevinin sadece köy idarelerinin içmesuyu ihtiyaçlarının kar
şılanması olduğu açıkça belirlenmiştir. 

Tasarıya konulan geçici madde ile yeni kanunun yürürlüğe girme tarihine kadar eski mevzuat gereğine?-
YSE Genel Müdürlüğü tarafından mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış olan işlere, bu intikal dö
neminde parasal ve görevsel aksaklıklara sebebiyet verilmemesi amacıyla, bu idare tarafından devam edilmesi 
öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Köy içmesuları hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmak su
retiyle, nüfusu 3 000 ve daha az olan Belediyelerin içmesuyu ihtiyacının da 4759 sayılı Kanunun bu hu
sustaki mevcut ve yeterli hükümleri çerçevesinde İller Bankası tarafından karşılanması sağlanmış olacaktır. 

Geçici Madde — Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girme tarihine kadar eski mevzuat gereğince YİSE Ge
nel (Müdürlüğü tarafından mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işlere, bu intikal döneminde pa
rasal ve görevsel aksaklıklara sebebiyet verilmemesi amacıyla, bu idare tarafından devam edilmesi öngörül
müştür. 

Madde 2. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
(Madde 3. — Yürütme mercii ile ilgilidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC ı 
Millî Güvenlik Konseyi 23 Mayıs 1983 

İhtisas Komisyonu 
Esas No.. : 1/507 
Karar Not : 127 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Mayıs 1983 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 
«7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür^ 

Kanun Tasarısı ile yürürlükten kaldırılması öngörülen 7478 sayılı Kanunun 15 inci maddesi, köylerden 
başka, Belediye teşkilatı bulunan ve nüfusu 3 000'e kadar olan (3 003 dahil) kasabaların da içme ve kullan
ma suyu ihtiyaçlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce teminini hükme bağlamaktadır. Esasen, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne 7478 sayılı Kanunla verilen bu hizmetler, 1964 yılında Köy İşleri Bakanlığının 
kurulmasından sonra düzenlenen bir protokolla, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğüne devredilmiş bulunmakta
dır. 

7478 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla, diğer belediyelerin olduğu gibi nüfusu 
3 1000 ve daha az olan belediyelerin de içme suyu ihtiyaçları, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü yerine 4759 
sayılı İller Bankası Kuruluş Kanununun bu hususdaki mevcut ve yeterli hükümleri gereğince İller Bankası 
tarafından temin edilecektir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 584) 
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Eklenen Geçici Maidde ile de Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mukaveleye bağlanmış işlerle ya

pımına başlanmış veya 1983 yılı yapım programına alınmış işlerin Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünce ta
mamlanması öngörülmektedir. 

Kanun Tasarısı, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğüne sadece köy
lerin içme ve kullanma suyu temini sorumluluğunun bırakılması, bunun dışındaki nüfusu 100 000'e kadar olan 
bütün belediyelerin ise İller Bankasınca karşılanmasının hizmetlerin kapsamı ve bütünlüğü yönünden uygun 
mütalaa edilerek, Danışma Meclisi Genel Kurulundan geçen şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

«Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCÎL 

Tuğgeneral 

Üye 
Cavit AYDOS 

IKöy işleri ve Koop, 
Bakanlığı 

YSE Gn, Md< Yfd, 

Üye Üye 
Yaşar EMRE Aydın EV RENK AY A 

Kur. Bnb, iller Bankası Gn. Md. 

Üye 
Mebâ KALAN 

imar ve iskân Bakanlığı 
III üncü Hukuk Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayıh Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğün
ce mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış İşler, bu Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olunur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüi'lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B.t Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
S, R., Pasın 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof., Dr. I, Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A, B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H.ı Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıç turgay Prof. Dr. A. Bozer 

5.11.1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr, M, N, Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof, Dr. M, Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

9.5.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçine Sulan 
Hakkında Kanunun 15 İnci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7478 sayılı Köy İçme Sulan Hak
kında Kanunun 15 inci maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2. — 7478 sayılı Köy İçme Suları Hak
kındaki Kamuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiş-
tir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünce muka
veleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işler ve
ya 1983 yılı Yapım Programına alınmış olanlar bu 
Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olunur.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gıirer.; 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

9.5.1960 Tadhli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisinin 1 iinci mad
desi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meolisimn 2 nci mad
desi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisinin 3 üncü mad
desi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisinin 4 üncü mad
desi aynen benimsenmiştir. 

m*m* 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : S83 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/106; 

M.G. Konseyi: 2/117) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 380) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 10 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü s 

06-3564 (2/106)/4164 
Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SeCRETERLİĞlNE 

Danışıma Meclisi Genel Kumlunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun- 49 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederini, 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

29 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

«926 Sayılı Türk Silahta Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 
Kanun» teklifim ve gerekçesi eklidir. 

Gereğini arz ederini. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
Muit Güvenlik Konseyi Üyesi 
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GENEL GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu rütbe yükselme esaslarını yeterlik ve üst rütbe kad
rolarında açık bulunmak koşullarına bağlı tutmuş, yeterliğin saptanması ve kadroların önceden belirlenmesi 
hususlarını objektif kurallarla düzenlemiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst komuta görevlerini üstlenecek general ve amirallerin rütbe miktarlarına 
ilişkin azamî kontenjanlar sözü edilen kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendinde gösterilmiştir. Maddenin 
diğer bentlerinde Tuğgeneral - Tuğamiral ila Korgeneral ve Koramirallerin; hizmet ve görev ihtiyacı nede
niyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerindezaruret görülmesi halinde, rütbe bekleme süresi sonun
da emekli edilmeyerek hizmete devam etmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Orgeneral ve amirallerde ise bu imkân Kuvvet Komutanlığına veya Genelkurmay Başkanlığına atanmış 
olma koşulu ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca Millî Güvenlik Konseyinin devamı süresi ile kayıtlı olmak kaydıyla; 
12.12.1980 tarih ve 2357 sayılı kanunla Kuvvet Komutanı yardımcılığına atanan orgeneral ve oramirallerin 
rütbe bekleme sürelerinin görevlerinin devamı süresince, 20.8.1981 tarih ve 2511 sayılı kanun ile de hizmete 
devam etmesinde zaruret görülen orgeneral ve oramirallerin rütbe bekleme sürelerinin Millî Güvenlik Kon
seyince bir yıla kadar uzatıla'bilmesi imkânı geçici olarak sağlanmıştır. 

Gelişen hizmet koşulları, yeni teşkilatlanmalar, hizmet ve görev ihtiyaçları rütbe bekleme süresini tamam
lamış orgeneral ve oramirallerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak zorunluluğunu getirmiştir. Ileriki yıl
larda da buna ihtiyaç olabilecektir. Bu nedenle rütbe bekleme sürelerini doldurmuş orgeneral ve oramiral
lerin hizmet sürelerinin belirlenen koşullarla bir yıla kadar uzatılabilirlesin! sağlayacak devamlı bir düzen
lemeye gerek görülmüştür. Bu amaçla sözü edilen kanunun 49 uncu maddesine bir fıkra eklenmesine iliş
kin bu kanun teklifi yapılmıştır. 

Ancak bu halin zorunlu hallerle kayıtlanması, bu şekilde hizmet süresi uzatılacak orgeneral - oramiral 
sayısının sınırlanması, alt rütbelerdeki general ve amirallerin miktarlarına ve yükselme durumunda bulunan 
korgeneral veya koramirallerin terfilerine engel olunmaması için 49 uncu maddenin (b) bendinde gösteri
len miktar dışına çıkarılmaları ve herhalde rütbelerine mahsus yaş haddini geçemeyecekleri, aynı usul ile uza
tılan hizmet sürelerine son verilerek emekliye sevk edilebilecekleri gibi genel esaslar muhafaza edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — Genel gerekçede belirtilen hizmet ve görev ihtiyaçları nedeniyle hizmete devam etmele
rinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin hizmet sürelerinin nihayet müteakip 30 Ağustos tarihine 
kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. 

Bu hüküm uyarınca sadece bir orgeneral veya bir oramiralin hizmet süresi uzatılabilecektir. 
Diğer rütbelerde hizmete devam edebilme, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın 

üçte iki çoğunluğunun kararı ile mümkün olabilmekte iken, hizmet süresi uzatılacak olanın dört yılını ta
mamlayacak orgeneral veya oramiral bulunması nedeniyle; buna ilişkin kararın Yüksek Asflcerî Şûra'da gö
rüşülmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yerleşmiş kıdem ve disiplin ilkeleriyle bağdaşmayacağından Genelkur
may Başkanının teklifi esas alınarak müşterek kararname ile uzatma esası benimsenmiştir. 

MADDE 2,3. — Yürütme ve yürürlük tarihine ilişkindir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 583) 



— 3 — 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 23 Mayıs 1983 
Esas No. : 2/117 
Karar No, : 58 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci birleşiminde kabul edilen «926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi» ve gerekçesi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Kanun teklifi ve Danışma Meclisi Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun raporunda açıkla
nan gerekçeler karşısında Danışma Meclisinin kabul ettiği metin Komisyonumuzca da uygun görülmüş, tü
mü kabul edilerek maddeleri üzerinde müzakere açılmıştır. 

1. Rütbe bekleme süresi uzatılan orgeneral - oramirallerin gerektiğinde emekliye sevk edilebilmelerinde 
göreve atanmalarındaki usule uygun bir işlem yerine; idarî işlemlerdeki paralellik ilkesi doğrultusunda uzat
mada izlenen usulün aynen uygulanmasında yarar görülmüştür. 

Bu nedenle kanun teklifinin 1 inci maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
49 uncu maddesine eklenmesi öngörülen (j) bendinin 2 nci fıkrası değiştirilmiştir. 

2. Yürütme ve yürürlüğe ilişkin 2 nci 3 üncü maddeler aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK Edip GÜLTEKİN İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb, Hâk. Kd. Alb. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 583) 



TEKLİF 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 49 un
cu Maddesine Bir Fıkra Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu maddesine aşağı
daki (j) bendi eklenmiştir. 

j) Hizmet ve görev ihtiyacı ne
deniyle hizmete devam etmelerin
de zaruret görülen orgeneral veya 
oramirallerin rütbe bekleme süre
leri Genelkurmay Başkanının tek
lifi, Millî Savunma Bakanının in
hası, Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı 
müşterek kararname ile bir yıla 
kadar uzatılabilir. Bu suretle hiz
mete devam edecek orgeneral -
oramiral sayısı birden fazla ola
maz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus 
yaş haddini geçemeyecekleri gibi, 
gerektiğinde atanma usulüne uy
gun bir işlemle emekliye sevk edi
lebilirler. 

Bu şekilde hizmete devam ettiri
len orgeneral - oramıraller (b) ben
dinde gösterilen miktarlar dışına 
çıkarılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Saydı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 49 un
cu Maddesine Bir Fıkra Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu maddesine aşağıda
ki (j) bendi eklenmiştir. 

«j) Hizmet ve görev ihtiyacı 
nedeniyle hizmete devam etmele
rinde zaruret görülen orgeneral ve
ya oramirallerin rütbe bekleme sü
releri, Genelkurmay Başkanlığının 
teklifi, Millî Savunma Bakanının 
inhası, Başbakanın imzalayacağı 
ve Cumhurbaşkanının onaylayaca
ğı müşterek kararname ile bir yı
la kadar uzatılabilir. Bu suretle 
hizmete devam edecek orgeneral -
oramiral sayısı birden fazla ola
maz. 

Bu süre içinde rütJbeye mahsus 
yaş haddini geçemeyecekleri gibi 
gerektiğinde atanma usulüne uy
gun bir işlemle emekliye sevk edi
lebilirler. 

'Bu şekilde hizmete devam etti
rilen orgeneral - oramiraller (b) 
bendinde gösterilen miktarlar dışı
na çıkarılır.» 

MADDE 2.: — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

IMADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

• « mmm •• 

MİLLÎ SAVUNMA 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 49 un
cu Maddesine Bir Bent Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 49 uncu maddesine aşa
ğıdaki (j) bendi eklenmiştir. 

«j) Hizmet ve görev ihtiyacı 
nedeniyle hizmete devam etmele
rinde zaruret görülen orgeneral 
veya oramirallerin rütbe bekleme 
süreleri, Genelkurmay Başkanının 
teklifi, Millî Savunma Bakanı ile 
Başbakanın imzalayacağı ve Cum
hurbaşkanının onaylayacağı müş
terek kararname ile bir yıla ka
dar uzatılabilir. Bu suretle hizme
te devam edecek orgeneral - orami
ral sayısı 'birden fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus 
yaş haddini geçemeyecekleri gibi 
gerektiğinde rütbe bekleme süresi
nin uzatılması usulüne uygun bir 
işlemle emekliye sevk edilebilirler. 

Bu şekilde hizmete devam ettiri
len orgeneral - oramiraller (b) ben
dinde gösterilen miktarlar dışına 
çıkarılır.» 

MADE 2. — Danışma Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka-
ibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi 
metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 583) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 565'e 1 inci Ek 

Abdülaziz Kılıç Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra

poru. (D. Meclisi : 3 /412; M. G. Konseyi : 3 /296) 

(D. Meclisi S. Sttyraı : 320) 

Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 17 Mayıs 1983 
Esas No. : 3/296 
Karar No. : 107 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Nusret Alteş'i parasına tamaen öldürmek suçundan hükümlü Abdülaziz Kılıç haıkıkmda Kadıköy Üçüncü 
Ağır Caza Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, Karar 1981/276 sayılı ilamıyla verilen ve Yargı
tay Birinci Ceza Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 sayılı onama ilamıyla kesin
leşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başbakanlığın 6 Ağustos 1982 gün ve 19 - 301 -10456 sayılı yazıla
rıyla istenıilmiiş olup bu istek. Danışma Meclisi Genel Kurulunun 17.3.1983 tarihli ve 72 nci Birleşiminde gö
rüşülerek İşaret oyuyla 'kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin 18.4.1983 tarihli 140 inci Birleşiminde kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında hükümlünün, Kadıköy Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında ve Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin onama (üamındaıki nüfus kaydı ile Kağızman Nüfus Bıaşmemurluğunun nüfus kayıt örneğindeki 
cilt ve sayfa numaraları arasındaki mübayenetin giderilmesi için kanun tasarısı Komisyonumuza iade edil
miştir. 

Bu maddî hatanın düzeltilmesi için Adalet Bakanlığına gönderilen dosya, Yargıtay Birinoi Ceza Dairesi
nin 27.4.1983 gün ve Esas 1983/1719, Karar 1983/1457 sayılı ilamı ile düzeltilerek Sade olunmuştur. 

Buna göre tasarının 1 inci maddesi yeniden düzenlenmiş, 2 ve 3 üncü maddeler ise Danışma Meclisinden 
geldiği şekli ile aynen 'kabul edilmiştir. 

Millî Güvenliık Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Zeki GÜNGÖR Abdülkadir GENELÎOĞLU Müfit YÜKSEL 

Hâk. Alb. Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Abdülaziz Kıüç Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Gedilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 
«ayılı ilamı ile kesinleşen Kadıköy Üçüncü Ağır Ce
za Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, 
Karar 1981/276 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanu
nunun 450/8 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Kars İli, Kağızman İlçesi, 
Günindi Köyü, cilt 031, hane 30, sayfa 01'de nüfusa 
kayıtlı Nebi oğlu, Kudret'ten olma 10.5.1960 doğum
lu Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezası yerine 
getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğü girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Abdülaziz Kılıç Hakkındaki ölüm Cezasuun Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.6,1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 
sayılı ve 27.4.1983 gün ve Esas 1983/1719, Karar 
1983/1457 sayılı ilamları ile kesinleşen, Kadıköy 
Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve 
Esas 1981/115, Karar 1981/276 sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi uyarınca ölüm 
cezasınla mahkûm edilmiş bulunan Kars İli, Kağız
man İlçesi, Günindi Köyü, cilt 031/01, hane 30, say
fa 2'de nüfusa kayıtlı Nebi oğlu, Kudret'ten olma 
10.5.1960 doğumlu Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm 
cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 neti 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışınla Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\>&<i 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 565'© i inci Ek) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 582 

557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/448; 2/84; 

M. G. Konseyi : 1/495) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 347) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2127 (1/448)11937 15 Nisan 1983 
(Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Nisan 1983 tarihli 84 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oya 
ile kabul edilen, 1.4.1965 Tarih ve 557 Sayıh Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması 
ile 765 Sayıh Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. , 
Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam Y. 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 13t 14 Nisan 1983 tarihli 83 ve 84 üncü birleşimlerinde 
görüşülmüştür.^ 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 28 Haziran 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.TJ)* 18/101 - 930/05007 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.6.1982 
tarihinde kararlaştırılan «557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

İçtüzüğün 20 nci maddesine göre kurulacak komisyonda görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulaman Nüfus Artırma politikasının sonucu olarak 11.6.1936 yılında 3038 
sayılı Kanunla 765 sayılı Ceza Kanununun 468, 649, 470 ve 472 ,nci maddeleri fasıl başlığı ile birlikte değiştiril
miştir, 

Ancak İkinci Dünya Harbinden sonra tıp bilimindeki yenilikler bulaşıcı hastalıklarda elde edilen başarı, 
ölümlerin azalmasına ve hızlı nüfus artışına neden olmuş, nüfus siyasetindeki görüşler de zamanla değişmiş
tir, 

10.4.1965 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 557 sayılı (Nüfus Planlaması Hakkında Kanun) bu gö
rüşlerin ışığında çıkarılmıştır. 

Kanunun uygulamaya konulusundan bu yana 15 seneyi aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın nüfus ar
tış hızının azaltılması konusunda istenilen düzeyde başarı elde edilememiştir. Ayrıca ülkemiz için Sorun olan 
düşük ve bebek ölümleri giderek artmış ve yalnız düşük nedeniyle her yıl binlerce annenin hayatını yitir
mesi ya da sakalt kalması devam etmiştir. 

Çocuk düşürmeye yasal olarak izin verilmeyen ülkelerde ve ülkemizde düşüklerin ya kadınların kendileri 
veya ehliyetsiz kişiler dinde çok kötü koşullarla yapılması nedeniyle tüm anne ölümlerinin yarıdan fazlası 
"bu düşükler nedeniyle olmaktadır. 

Türkiye nüfus araştırmalarından alınan sonuçlara göre, araştırma sırasında gebe olan kadınların yansı 
bu gebeliklerini istemediklerini belirtmişlerdir. Gebdiğin istenmeme oranı, kadınların sahip olduğu çocuk 
sayısı arttıkça yükselmelktedir, 

Örneğin : bir çocuklu gebelerin % 20'si bu gebeliği İstemediğin'i belirtmişken, 4 ve daha fazla çocuklula
rın '% -70 - 80'i bu gebelikleri istemediklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye nüfus araştırmalarının örnekleri ülkeyi temsil( eder nitelikte, dolayısı ile sonuçları da tüm ülkeye 
genellenebil'ir düzeydedir. 1978'de araştırmaya katılan kadınların % 75'i 3 veya daha a'z sayıda çocuğa sâ  
hip olmayı istediklerini belirtmişlerdir. Ortalama istenen çocuk sayısı ise 3'tür. Halbuki ailelerin sahip olduk
ları ortalama çocuk sayısı 5 dolayındadır. Aradaki 2 çocukluk fark istenmeyen gebeliklerin ürünüdür. 

Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 2 inci fıkrası sterilizasyon ve kastrasyon ame
liyesini kesinlikle yasaklamaktadır. Bugün nüfus planlaması uygulayan ülkelerde kadın ve erkeğin rızası ile 
sterilizasyon ameliyesi yapılmaktadır. 

Ülkemizde de kadın, veya erkeğin arzusu ile sterilizasyon ameliyesinin yapılması Nüfus Planlaması çalış
malarına olumlu yönde katkıda bulunacaktır. 

Ancak, kürtajın tıbbî nedenler haricinde ekonomik, sosyal nedenlerle yapılmasının yasaklanması gizliliğe 
neden olmuştur. Gizli yapılan kürtaj ile fiatlarının çok yükselmesi sonucunu doğurmuştur. Neticede ekono
mik gücü olan aileler kürtaj olabilir, ekonomik gücü olmayan aileler ise, insanlık için yüz kızartıcı ve utanç 
verici vasıtalarla ölüme terkedilir olgusunu doğurmuştur. Çocuk düşürmek zorunda olan ve gerekli ekono
mik gücü olmayan kadınların başvurmak zorunda oldukları araç, gereç ve ilaçlar dehşet verici olduğu gibi 
son derece ilkeldir. Örneğin : Kibrit çöpü, sabun, çivi, tavuk teleği, ayakkabı çirişi, şiş, tığ, süpürge çöpü, çıra, 
asprin, kinin, v.s. 

Bugün dünyada kürtajın serbestleşmesi için hızlı ve yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Kürtajın yasaklan
masından en fazla zarar gören ülkelerden olmamıza rağmen henüz Türkiye'de böyle bir çalışmanın mev
cut olmaması da ilginç bir durum yaratmaktadır. 

Bu tehlikeyi gören b'ir çok ülke : Amerika, Bulgaristan, Tunus, Batı Almanya, Danimarika, Finlandiya, 
Hindistan, îsveç, Macaristan, ingiltere, Belçika, Polonya, Çekoslovakya, Japonya, Rusya ve Yugoslavya gibi 
ülkeler bu sorunu çözümlemek için 3 aya kadar olan gebeliklerde rahim tahliyesini serbest bırakmışlardır. 

Konunun hukukî durumuna gelince, ülkemizde çocuk düşürme fiilî çok sayıda işlendiği halde bunların 
içinde ancak tesadüfi bir iki tanesi yargı organlarına intikal etmektedir. Bu oran istatistiklere göre en yük
sek olasılıkla yüzbinde dört'dür. Yüz bin aynı fiilî işleyenden ancak dördünün cezalandırılması sonucunu do
ğuran kanun hükmü adalet duygularıyla tamamen çelişmektedir. Bugün toplumumuz çocuk düşürme fiilini 
müsamaha ile karşılamakta ve çocuğunu düşürmek isteyen her kadın bunu rahatlıkla başarmaktadır. Diğer bir 
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deyişle söz konusu hükümlerin genel önleme özelliği hemen hemen hiç yoktur. Her yıl en azından 500 000 
aykırı fiilin işlendiği bir olayda kanun hükmünün genel önleme özelliğinden söz edilemez. Türk Ceza Kanu-
nuridaki hükümlerin özel önleme özelliğinden de söz etmek olanaksız'dır. Bir kerre bu hükümlerin özel ön
leme özelliği ancak yüzbinde dört kişide gösteriilebilmektedir. Ayrıca, çocuk düşürme fiilinin mahiyeti icabı, 
hürriyeti bağlayıcı cezanın bu dört kiş'i üzerinde de ıslah edici bir niteliği bulunmadığı kanısındayız. Bütün bu 
olgular, sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerle rızalı çocuk düşürme fiilinin suç olmaktan çıkarılması gö
rüşlüne kuvvet kazandırmaktadır. Kanunî yasağın kaldırılması, bu fiilleri de artıracak değildir. 

Zira bu fiilî işlemeye kararlı olan bugün dahi bu olanağa sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu 
fiilî suç olmaktan çıkarma, fiil sayısında bir artırmaya neden olmayacak; buna karşın bugün yasağın sonucu 
gizlilik nedeniyle gerekli tıbbî kontrolden uzak yapılan düşük sayısını azaltarak kadının hayat ve sağlığı daha 
fazıla korunmuş olacaktır. 

Hiç bir önleyici niteliği bulunmayan, uygulama oranı yüz binde dört olan ve herkes tarafından 'kölayllikia 
işlendiği nedenle kanuna saygıyı da azaltan rızalı çocuk düşürmenin suç olmaktan çıkarılmasının zorunlu ol
duğu inancındayız. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 557 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle gebeliği önleyici ilaç ve araçları 
temin veya imal etme, ya da ettirme yetkisi de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiş ve bu tür ilaç 
ve araçların imal ya da ithali de yine aynı Bakanlığın iznine tabi kılınmıştır. Bu tür ilaç ve araçlarının nite
liğinin nasıl saptanacağı da maddede belirtilmiş ve yasanın öngördüğü şekilde niteliği saptanmayan ve izin 
verilmeyen ilaç ve araçların hangi nedenle olursa olsun insanlar üzerinde uygulanması, insanların sağlıklarının 
korunması amacıyla yasaklanmıştır. 

Madde 2. — 557 sayılı Kanun II sayılı bölüm başlığı yeni tasarıda kabul edilen hükümlere uygun olarak 
değiştirilmiştir. 

Madde 3. — 557 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle tıbbî sakınca bulunmaması kay
dıyla sterilizasyon kişinin iradesine bırakılmıştı. Kişi evli ise eşin de rızası öngörülmüştür. 

Aynı maddeye göre kastrasyonun ise ancak tıbbî nedenlerle yapılması kabul edilmiştir ve bu iki halde 
kişinin rızasına bakılmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan bu değişiklikle gebeliğin onikinci haftasına 
kadar rahim tahliyesinin tıbbî nedenler yanında kişinin isteği ile de yapılması kabul edilmiştir. Gebeliğin on-
iki haftadan fazla olması halinde bu işlemin ancak tıbbî nedenlerle yapılabileceğini öngören tasarıda tıbbî ne
denlerin ve izin belgesinin şekil ve doldurulması usulünün bir tüzükle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Acil 
hallerde yetkili uzman raporu olmadan rahim tahliyesinin nasıl yapılacağı ve bu müdahaleyi yapacak heki
min yükümlülükleri maddede belirlenmiştir. Maddenin son fıkrasında sterilizasyon ve rahim tahliyesi yapılacak 
yerlerde bulunması gerekecek koşullar ve bunların denetlenmesi ile acil müdahalelerin saptanması tüzük hük
müne bırakılmıştır. 

Madde 5. — 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile rahim tahliyesine rıza gösterecek 
kişinin gebe kadın olduğu belirlenmiş, ancak kadın evli ise eşinin ayrıca küçüklerde ve vesayet altındaki şa
hıslarda velinin ya da sulh yargıcının izni öngörülmüş, ancak kişilik haklarına sıkı sıkıya bağlı olması nede
niyle veli ya da sulh yargıcının izni yanında küçük ya da vesayet altında olan şahsın da izninin aranacağı be
lirtilmiştir. Akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadınlarda rahim tahliyesi için ken
di rızasının aranmaması hükmü getirilmiştir. 

Madde 6. — 557 sayılı Kanunun II nci bölümüne yeni bir madde olarak 6 ncı madde eklenmiştir. Bu 
madde ile gebeliği önleyici yöntemleri uygulayacak hekim, hemşire ve ebelerin eğitimlerinin, görevlendirilme
lerinin ve uygulayacakları yöntemlere ilişkin yetkilerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak bir 
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yönetmelikle saptanması öngörülmüştür. Bu kişilerin yetki konusunda özel kanunlarındaki hükümlere değil, 
bu Kanunun verdiği yetki ile çıkarılacak, anılan yönetmelik hükümlerine tabi olacakları da maddede belir
lenmiştir. 

Madde 7. — 557 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 7 nci madde olarak değiştirildiğini belirtmektedir. 

Madde 8. — 557 sayılı Kanunun 7 ncı maddesinin 8 inci madde olarak değiştirilmiş, ayrıca madde met
ninde yapılan değişiklikle 2 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında ceza hükmü getiril
miştir. ikinci maddenin son fıkrasına aykırı hareketler bir müessir fiil olarak görülmüş, ancak bu işlemin 
rıza ile dahi yapılmaması için bu madde çerçevesinde müessir fiilin hasut şekli dahi resen takip edilmesi ge
rekli bir suç haline dönüştürülmüştür. 

Madde 9. — 557 sayılı Kanuna yeni bir 6 No. lu madde ilave edilmiş olması nedeniyle, onu takip eden 
madde numaralarının kaydırılmasını öngörmektedir. 

Madde 10. — Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilerek oniki haftadan fazla 
gebelik halinde rızalı çocuk düşürmenin suç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çocuk düşürmede uygulanacak yön
temler 557 sayılı Kanunda hükme bağlandığına ve rızaya ilişkin hüküm 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesin
de yer aldığına göre Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesi buna göre düzenlenmiştir. , 

Madde 11. — Türk Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikler fıkra 
468 inci maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişikliğe uygun hale getirilmiştir. 

Madde 12. — Türk Ceza Kanununun 470 inci maddesi değiştirilerek 557 sayılı Kanuna yeni ilave edilen 
6 ncı madde hükümlerince belirlenecek yetkili kişiler dışında çocuk düşürme amacıyla işlemlerde bulunacak 
kişilere verilecek cezalar öngörülmüştür. Maddenin son fıkrası ile de gebe sayılan kadın üzerinde kadının rı
zası hilafına rahim tahliye ameliyatı yapmaya yetkili kişilerin fiilleri ceza hükmüne bağlanmıştır. 

Madde 13. — Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi değiştirilmiş, bir erkek ya da kadın üzerinde rıza 
hilafına sterilizasyon yapma suç olarak öngörülmüş, ayrıca yetkisiz kişilerin rızalı ya da rızasız, sterilizasyon 
fiilleri cezaya bağlanmıştır. 

Madde 14. — Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesinin 2 nci fıkrası Kanunda yapılan son değişiklikle
re uygun hale getirilmiştir. 

Madde 15. — Kanun yayınlandıktan sonra tüzük ve yönetmeliğin hazırlanabilmesi için, 6 aylık bir süre 
tanınmıştır. 

Madde 16. — 557 sayılı Kanunun 1 inci madesinin 2 nci fıkrası sadece tıbbî zaruretlerle gebeliği sona er
dirmeyi ve sterilizasyonu kabul ediyordu. Bu tasarıda gebeliğin sona erdirilmesi onikinci haftaya kadar eko
nomik ve sosyal nedenlerle de kabul edildiği ve sterilizasyon tamamen kişinin rızasına bırakıldığı, kişi evli ise 
eşinin de rızası arandığı için işbu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 17. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 18. — Yürütme hükmüdür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 557 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 2. — Nüfus planlaması zaruretinin halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve 

uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yeniden hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına 
göre anılan Bakanlık, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, askerî ve tüm resmî kuruluşlarca yürütülür. 
Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araçları te
min veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fi
yatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. İlaç ve araçların imali veya Tür
kiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir. 

Nüfus planlamasında kullanılacak iiaç ve araçların niteliği aralarında tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de 
btflunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır. 
Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanmamış ilaç ve araçlar üniversitelerin tıp fakülteleri de dahil hiçbir 
birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz.» 

MADDE 2. — 557 sayılı Kanunun II No. lu bölüm başlığı «II. - Gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizas-
yon yapılmasıyla ilgili hükümler» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 557 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 
Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibari ile kastrasyonu gerektiren hallerde kişinin rızasına bağlı 

kalmaksızın tıbbî zaruret halinde bir hastalığın tedavisi için kastrasyon ameliyesi yapılabilir.» 

MADDE 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Gebeliğin onikinci haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olma

dığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilebilir. 
Gebelik süresi oniki haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği ve

ya doğacak çocuk ya da onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve ka
dın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif arazlara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye 
edilebilir. Bu haller bir tüzükte belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde, 
durumu tespit eden yetkili hekirn tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilebilir. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmidört saat için
de yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri İllerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerine, 
ilçelerde Hükümet Tabipliklerine bildirmeye mecburdur. 

Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ile bu yerlerde sağlanması gereken koşullar ve bu yer
lerin nasıl denetleneceği, sterilizasyon veya rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şe
kil ve nasıl doldurulacağı acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahi
yeti çıkarılacak tüzük ile saptanır.» 

MADDE 5. — 557 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile 

velinin, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasinin rızası ile birlikte 
sulh yargıcının izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe 
kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Üçüncü maddede ve bu maddenin birinci fıkra
sında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon işlemi ya da rahmin tahliyesi için eşin de 
rızası gerekir. Şiddet veya tehdit veya telkin veyahut iğfal ile elde edilmiş olan izin geçersizdir. 
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Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana gereksinim gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği 

takdirde hayati ve hayatî organlardan birini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.» 

MADDE 6. — 557 sayılı Kanunun II nolu bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«Madde 6. — Gebeliği önleyici yöntemleri kullanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eğitile

cekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hekim, hemşire ve ebeler özel kanunlarındaki 
şartlara bağlı olmaksızın, bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yöntemleri uygula
yabilirler.» 

MADDE 7. — 557 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 7 nci madde olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8. — 557 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin numarası 8 olarak ve madde metni de aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum yetkili
leri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesine göre ce
zalandırılırlar. Fiil 456 ncı maddenin dördüncü fıkrasına girse bile resen takip olunur. 

Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar, Türk Ceza Ka
nunu ile ceza hükümleri içeren diğer kanunlarda daha ağır cezalar belirlenmemiş ise 50.000 liradan 100.000 
liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar.» 

MADDE 9. — 557 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 9, 9 uncu-maddesi 10, 10 uncu maddesi 11, ve 11 inci 
maddesi de 12, olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 468. — Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye 7 seneden 12 seneye kadar ağır 

hapis cezası verilir. 
Gebelik süresi 12 haftadan fazlâ  olan bir kadının rızası ile çocuğun tıbbî nedenler mevcut olmadan dü

şürten kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Çocuğu düşürmeye rıza gösteren kadına da aynı ceza 
verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne neden olmuş ise ceza 15 seneden 20 seneye ve bedenî bir zarara 
sebep olmuş ise 10 seneden 15 seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise 5 seneden 12 seneye ve bedenî bir zarara sebep 
olmuş ise üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde onun rızası hilafına çocuk düşürme amacıyla bazı fiillerde bulunanın, bu 
fiili kadının ölümüne veya bedenî zararına sebep olmuş ise fail, 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine gö
re cezalandırılır.» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Gebelik süresi 12 haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 470 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 470. — Gebelik süresi 12 haftan az bir kadının rızası ile, rahim tahliye etme yetkisi olmayan kim

se, düşük yaptırdığı takdirde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil kadının ölümüne veya bedenî bir 
zararına sebep olmuş ise fail Türk Ceza Kanununun 452 nci ve 456 ncı maddelerine göre ayrıca cezalandı
rılır. 

Rahim tahliye etme ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse 468 inci maddede öngörülen fiilleri işlediği 
takdirde, ceza 1/3 nispetinde artırılır. 

Rahim tahliye etme ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürmek 
için ilaç, gereç tedarik eder yahut bu kadın üzerinde bu maksatla bazı fiillerde bulunursa, fiil kadının ölümüne 
veya bedenî bir zarara sebep olmuş ise fail 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. Fiil 
kadının rızası ile işlenmiş ise verilecek cezasının 1/3'ü indirilir.» 
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MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bir erkek veya kadın üzerinde rızası hilafına sterilizasyon yapan kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır. 
Eğer bu fiil sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa ceza 1/2 nis-

betinde artırılır. 
Sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse kişinin rızası ile ameliyatı yapması halinde de 

kendisine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.» 

MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«468, 469, 470 ve 471 inci maddelerde yazılı cürümlerin faili tababet ve şuabatı mensubu ise verilecek ceza 
1/3'den eksik olmamak üzere artırılır.» 

MADDE 15. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik ve tüzük Kanununun yayımından itibaren 6 ay içinde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

MADDE 16. — 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.6.1982 
Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Bakam 
rof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

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

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. ©akanı V. Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Prof. Dr. T. Esener F. İlkel F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakana Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 41 inci maddesine göre düzenlenen «Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ekli olarak su
nulmuştur. 

Gereğini delâletleri saygıyla arz olunur. 

Feridun GÜRAY Kamer GENÇ Enis MURAT OĞLU 
İsa VARDAL Akif ERGİN AY Remzi BAN AZ 

Fikri DEVRİMSEL Mustafa ALPDÜNDAR Cahit TUTUM 
Dr. Cavidan TERCAN 

GERBKÇE 

Anayasanın 41 inci maddesinin ikinci fıkrası «Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve ço
cukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teş
kilatı kurar.» hükmünü getirmiştir. Bu amir hüküm karşısında 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlama
sı Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması ve yerine yenisinin ikamesi gerekli görülmüştür. 

Madde 1. — Nüfus planlaması Anayasanın 41 inci maddesine uygun olarak aile planlaması şekline dönüş
türülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile gebeliği önleyici ilâç ve araçların temini ve imali veya imal ettirilmesi Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiş, imal ya da ithali aynı bakanlığın iznine tabi tutulmuştur. Ayrıca bu tür 
ilaçların nasıl tespit edileceği ve insan üzerinde kullanılması veya kullanılmaması koşulları belirlenmiştir. 

IMadde 3. — Tıbbi sakınca bulunmadığı hallerde sterilizasyon kişinin iradesine bırakılmıştır. Buna karşın 
kastrasyonun ise ancak, tıbbî nedenlerle yapılması gerektiği kabul edilmiş ve bu halde kişinin rızasının alın
mayacağı belirlenmiştir. 

Madde 4. — iBu madde ile gebeliğin onuncu haftasına kadar rahim tahliyesi kabul edilmiştir., IBu süreden 
sonraki tahliyelerin şartları da belirlenmiştir., Ayrıca, son fıkra ile de sterilizasyon ve rahim tahliyesi yapıla
cak yerlerde bulunması gereken koşullar ve bunların denetlenmesi ile acil müdahalelerin tespiti tüzük hü
kümlerine bırakılmıştır. 

IMadde 5. — Bu madde ile rahim tahliyesinde rızası alınacak kişiler belirlenmiştir. 
IMadde 6. — iBu madde ile gebeliği önleyici yöntemleri uygulayacakların eğitimlerinin görevlendirilmeleri

nin ve uygulayacakları yöntemlere ilişkin yetkilerinin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 
Madde 7. — Bu madde ile gebeliği önleyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen araç ve ilaçları imal eden, 

yurda sokan, satan veya dağıtanlara uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir. 
Madde 8. — Bu madde ile 2, 4, 5, ve 6 ncı maddeye aykırı hareket edenlerin cezaî durumları tespit edil

miştir. 
Madde 9. — Bu madde ile 557 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Madde 10. — Yayım tarihi ile yürürlüğe gireceğini belirlemektedir. 
Madde 11. — Yürütme ile ilgilidir. 
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TEKLU7 

Aile Planlaması Hakkında Kanun Teklifi 

I. — Temel hükümler 

MADDE 1. — Aile Planlaması, fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları de
mektir. 

MADDE 2. — Aile Planlaması zaruretinin halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim ve 
uygulama hizmetleri (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, yeniden hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına 
göre anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Askerî ve Tüm Resmî Kuruluşlar ve Gö
nüllü Kuruluşlarca yürütülür. Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, gebeliği 
önleyici ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucu fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için 
tedbir almaya yetkilidir, tlaç ve araçların imal veya Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
iznine tabidir. 

Aile Planlamasında kullanılacak ilaç ve araçların niteliği aralarında Tıp Fakülteleri (Öğretim Üyelerinin 
de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilir. IBu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık ve Sosyal Yardım IBakanİığı tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre tespit edilmiş ilaç ve araçlar Üniversitelerin Tıp Fakülteleri dahil hiçbir 
birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz. 

//. — Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi 

MADDE 3. — Sterilizasyon ameliyatı tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 
Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibariyle kastrasyonu gerektiren tıbbî zaruret halinde, bir has

talığın tedavisi için kişinin rızasına bağlı kalınmaksızın kastrasyon yapılabilir. 

MADDE 4. — Gebeliğin onuncu haftası doluncaya ,kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olmadı
ğı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. 

Gebelik süresi on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya 
doğacak çocuk ya da onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde kadın hastalık
ları ve doğum uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif arazlara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye 
edilir. Bu haller tüzükte belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayatî organlarından birisini tehdit eden acil hallerde, 
durumu tespit eden yetkili hekim tarafından da gereklimüdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim 
bu müdahaleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yirmidört saat içinde yapılan müdaha
le ile müdahaleyi icalbettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerine bildirmeye mecbur
dur. 

Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ile bu yerlerde sağlanması gereken koşullar ve bu 
yerlerin nasıl denetleneceği, sterilizasyon veya rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin 
şekli ve nasıl doldurulacağı, acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve ma
hiyeti çıkarılacak tüzükte belirtilir. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası 
ile velinin, vesayet altında bulunupta reşit veya mümeyiz olmayan şahıslarda şahsın ve vasisinin izin verme
sine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tah
liyesi için kendi rızası aranmaz. 

Üçüncü maddede ve t>u maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, steri
lizasyon işlemi ya da rahmin tahliyesi için eşin de rızası gerekir. Şiddet veya tehdit veya telkin veyahut iğ
fal île elde edilmiş izin geçersizdir. 

Veli veya vasiden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı 
veya hayatî organlarından birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir. 
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(Teklif) 

MADDE 6. — Gebeliği önleyici yöntemleri kullanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eğitilecek
leri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hekim, hemşire ve ebeler özel kanunlarındaki 
şartlara bağlı olmaksızın bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yöntemleri uygula
yabilirler. 

/ / / - Ceza hükümleri 
MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, bu Kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği önleyici 

nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilaç ve araçları yurt içinde imal edenler veya satanlar veya her ne suretle 
olursa olsun dağıtanlar veya ticaret maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulunduranlar yedi aydan 
iki yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. İmalathaneler ka
patılır ve ilaç ve araçlar müsadere edilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 2 nci maddesine göre gebeliği önleyici nitelikte olduk
ları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 1262 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre ya
pılır. Buna aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır 
para cezasına çarptırılır. 

MADDE 8. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum yetkili
leri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesine göre ce
zalandırılırlar. Fiil 456 nci maddenin dördüncü fıkrasına girse bile resen takibolunur. 

Bu Kanunun 4, 5 ve 6 nci maddeleri hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar Türk Ceza Kanunu 
ile diğer kanunlarda daha ağır ceza belirlenmemiş ise 50 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır para cezası
na çarptırılırlar. 

IV - Kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlaması hakkında kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 23 Mayıs 1983 

Esas No.: 1/495 
Karar No. : 108 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Nisan 1983 tarihli 84 üncü Birleşiminde işaret oyuyla kabul edi
len «1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması ile 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık, 
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Komisyonumuzca incelenmiş bulunmaktadır. 

İnceleme sonunda, anılan Tasarının Başbakanlık Makamınca 28 Haziran 1982 tarihinde Danışma Meclisi 
Başkanlığına sunulduğu, ayrıca bu konuda Danışma Meclisi üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının «Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi» hazırladıkları, Tasarı ve Teklifin Adalet Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonunda birleştirilerek ele alınıp görüşüldüğü ve 11 maddeden oluşan 557 sayılı Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi dışındaki maddeleri ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 468, 469, 470 ve 
471 inci maddelerinin değiştirilerek Tasarının son şeklinin verildiği görüldü. 

Komisyonda yapılan görüşmeler sonunda, Tasarıyla 557 sayılı Kanunun hemen hemen tüm maddelerinin 
değiştirilmesinin öngörüldüğü göz önüne alınarak anılan Kanunda değişiklik yapılması yerine, bu Kanunu yü
rürlükten kaldırarak Tasarıdaki esaslar dahilinde günün koşullarına göre yeni Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun Tasarısı düzenlenmesinin uygun olduğu görüşüne varıldı. 

Düzenlenen Tasarının; 
1 inci maddesiyle Kanunun amacı belirlenmiştir. 
2 nci maddede nüfus planlamasının tanımı yapüdıktan sonra, Devletin nüfus planlamasıyla ilgili tüm ted

birleri alacağı, gebeliğin önlenmesi ve sterilizasyonun Devletin gözetim ve denetimi altında, yapılacağı vurgu
lanarak, Kanunun amacı olan esasların Devlet politikası olduğu belirtilmiştir, 

Nüfus planlamasıyla ilgili eğitim; öğretim ve uygulama hizmetlerinin düzenlendiği 3 üncü maddede tüm 
Balkanlıikların nüfus planlamasıyla üigili hizmetlere iştiraMerinin sağlanması için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Koordinatörlüğünde, M'Mî Savurtma, Millî Eğitim ve Sosyal Güvenİk B'aikanlılklaırınca birlikte bir 
yönetmelik hazırlanarak, Bakamlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması öngörülmüştür. Ayrıca bu yö-. 
netmelikte Üniversiteler, Türkiye Radyo -• Televizyon Kurumu ile sosyal güvenlik kurumlıan, tüm kamu ku
rum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğimdelki 'ilgili meslek kuruluşları ve gönüllü 'kuruluşların işbirliğini 
belirtmek amacıyla madde kapsamına anılan kurum ve kuruluşlar alınmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan aynı maddede nüfus rJanılamayla ilgili özel teşkilatın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca, kurulacağı gebeliği önleyici ilaç ve araçların temin veya imal edileceği beMilmi'ş, hekim, ebe ve hem
şirelerin özel kanunlardaki şartlara tabi olmaksızın gebeliği önleyici yönltermeri, çıkarılacak yönetmelik esas
larına göre yapabilecekleri açıklanmıştır. 

4 üncü maddede; sterilizasyonun tanımı yapılmış ancak bu tanımda cin'si ihtiyaçların tatminine sterili
zasyonun engel olrniadığıı kesin bir şekiıl'de belirtilimıiştir. 

Danışma M!ecliSince kabul edilen Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri esas alınarak 5 ve 6 ncı maddeler dü
zenlenmiştir., 

21.1,1983 tarih ve 2780 sayılı Kanunla; 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilerek 1.1.1960 ta
rihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezalarının onbeş mis
line çıkarılması göz önüne alınarak 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanununun 6 ve 7 nci malddeleri esas alı
nıp, sadece para cezaları ve atıf maddeleri değiştirilmek suretiyle Tasarının 7 ve 8 inci maddeleri hazırlan
mıştır. 
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Değiştirilen (kanun hükümleri başlığı altında Türk Ceza Kanununun 468, 469, 470 ve 471 inci maddeleri 
değiştirilmiştir. Özellikle 11.6.1936 yılında değiştirilen Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Dokuzuncu'Ba
bının Dördüncü Faslının Başlığı, fasılda yer alan madde hükümleri göz önüne alınarak «Çocuk Düşürme ve 
Düşüntnıe Cürümleri» olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Diğer yönden Danışma Meclisimde ka^bul edilen Türk Ceza Kanununun yukarıda anılan dört maddesi, 
Nüfus Planlamaisıyla ilgili daha önce belirtilen maddelere uygun bir şekilde yenliden ibelirlenmiş'tir. 

Ayrıca, kanunun yayımından sonra üç ay içinde tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini ve ıbu sü
re içinde 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanuna göre yürürlüğe konulan tüzük ve yönetmelikle

rin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için bir geçici maddeye Tasarıda 
yer verilmiştir,: 

Tasarının 13 üncü maddesiyle; 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
472 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten (kaldırılmıştır. Böylece ilgili maddelerde belirtilen suçları işle
yecek olan kişiler olarak, ıtabalbet ve şuabat mensupları alınmış, yetkisi olmayan kimselerin eylemleri ise 
ayrı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Tasarının 14 ve 15 inci maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
Komisyonumuzca düzenlenen tasan ile rapor Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Ön Yzb, 

Üye 
Hüsnü KİŞNİŞCİ 

Prof. Dr. 
Hacettepe Tıp Fak. 

Kadın Doğum Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

Üye 
Güler KANRA 

Prof. Dr. 
Sağ. ve Sos. Yrd. Bak. 

Aile Plan. ve Ana Çocuk 
Sağ. Gen. Md. Vekili 

Üye 
Güler BEZİRCİ 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1.4.1965 Tarih ve 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunla Değişiklik Yapılması ile 765 Sayıh 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 557 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bu husus, gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. IBu Kanunun öngördüğü hususlar ve tıbbî zaruretler dı

şında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.» 

MADDE 2. — 557 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. — Nüfus Planlaması zaruretinin halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim 

ve uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına gö
re anılan Bakanlık, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu, askerî ve tüm diğer resmî ve gönüllü kuruluşlar
la işbirliği yapılarak yürütülür. Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı özel teşkilat kurmaya, gebe
liği önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları pa
rasız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir. 
İlaç ve araçların imal veya Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir. 

Nüfus Planlamasında kullanılacak ilaç ve araçların niteliği, aralarında tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de 
bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır;; 
Bu komisyonun kuruluş ve işleyişi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre saptanmamış ilaç ve araçlar üniversitelerin tıp fakülteleri de dahil hiçbir, 
birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz.» 

MADDE 3. — 557 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi bölüm başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

II. Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesiyle ilgili hükümler 
«Madde 3. — Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 
Bir ameliyatın seyri esnasında, mahiyetleri itibariyle kastrasyonu gerektiren hallerde kişinin rızasına bağlı 

kalmaksızın tıbbî zaruret halinde bir hastalığın tedavisi için kastrasyon ameliyesi yapılabilir.» 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Tasarısı 

Aniaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, nüfus planlaması esaslarını, gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon 
ameliyelerini, acil müdahale halleri ile gebeliği önleyici ilaç ve araçların temin, imal ve saptanmasına ilişkin 
hususları düzenlemektir. 

Nüfus planlaması 

MADDE 2. — Nüfus planlaması, fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları 
demektir. 

Devlet, nüfus planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Nüfus planla
ması gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. 

Gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. 
Bu Kanunun öngördüğü haller dışında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi 

yapılamaz. 

Nüfus planlamasıyla ilgili eğitim, öğretim ve uygulama hizmetleri 

MADDE 3. — Nüfus planlaması zaruretinin halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eğitim, öğretim 
ve uygulama hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının koordinatörlüğünde, Millî Savunma, Millî 
Eğitim ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konu
lacak yönetmelik esaslarına göre, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca; üniversiteler, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu ile sosyal güvenlik kurumları, tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 
ilgili meslek kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak yerine getirilir. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araçları 
temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz 
fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir, ilaç ve araçların imal veya 
Türkiye'ye ithali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir. 

(Nüfus planlamasında kullanılacak ilaç ve araçların niteliği, aralarında tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de 
bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu şekilde saptanmamış ilaç ve araçlar üniversitelerin tıp fakülteleri 
de dahil olmak üzere hiçbir birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz. 

Komisyonun kuruluş ve işleyişi, gebeliğin önlenmesine ilişkin yöntemler ve uygulama açısından Bekim, 
hemşire ve ebelerin eğitim ve görevlendirilme esas ve usulleri ile uygulamada yetkilerini belirleyen hususlar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Hekim, hemşire ve ebeler özel kanunlardaki şartlara bağlı olmaksızın bu yönetmelikte belirtilen şartlara 
uygun olarak gebeliği önleyici yöntemleri uygularlar. 

Sterilizasyon ve kastrasyon 

MADDE 4. — Sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsî ihtiyaçlarını tatmine 
mani olmadan izalesi için yapılan müdahale demektir. 

Sterilizasyon ameliyatı, tıbbî sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. 
Bir ameliyatın seyri sırasında tıbbî zaruret nedeniyle bir hastalığın tedavisi için kastrasyonu gerektiren hal

lerde, kişinin rızasına bakılmaksızın kastrasyon ameliyesi yapılabilir. 
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MADDE 4. — 557 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ,aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olma

dığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. 
Gebelik süresi on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği 

veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır sakatlığa neden olacağı hallerde, kadın hastalık
ları ve doğum uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye 
edilir. ıBu haller bir tüzükte belirtilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde, 
durumu tespit eden yetkili hekim tarafından da gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, 
hekim bu müdahaleyi yapmadan evvel veya mümkün olmadığı hallerde en geç yirmidört saat içinde yapı
lan müdahale ile müdahaleyi icap ettiren gerekçeleri illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde 
hükümet tabipliklerine bildirmeye mecburdur. 

Sterilizasyon ve rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ile bu yerlerde sağlanması gereken koşullar ve bu 
yerlerin nasıl denetleneceği, sterilizasyon veya rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin 
şekli ve nasıl doldurulacağı, acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve 
mahiyeti çıkarılacak tüzükte belirtilir.» 

MADDE 5. — 557 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası 

ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve 
vasinin rızası ile birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak akü maluliyeti nedeni ile şuur serbes
tisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 3 üncü ve 4 üncü mad
delerin birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon işlemi ya da rahmin 
tahliyesi için eşin de rızası gerekir. Şiddet, tehdit, telkin veyahut iğfal ile elde edilmiş olan izin geçersizdir. 
Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği takdirde 
hayatı veya hayatî organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.» 

MADDE 6. — 557 sayılı Kanuna 5 inci maddeden sonra 5-A maddesi eklenmiştir. 
«Madde 5-A. - Gebeliği önleyici yöntemleri kullanma açısından hekim, hemşire ve ebelerin nasıl eği

tilecekleri, nasıl görevlendirilecekleri ve uygulama yetkisine sahip bulundukları yöntemler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hekim, hemşire ve ebeler özel kanunla
rındaki şartlara bağlı olmaksızın, bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yöntem
leri uygulayabilirler.» 
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Gebeliğin sona erdirilmesi 

MADDE 5. — Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbî sakınca olma
dığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. 

Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği 
veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve ka
dın hastalıkları uzmanı ile ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tah
liye edilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde 'hayatı veya 'hayatî organlardan 'birisini tehdit öden acil hallerde 
durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Atacak, he
kim 'bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde müdahaleden itibaren en geç yirmi-
dört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan müdahale ile müdahaleyi icalbettiren gerekçe
leri 'illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine 'bildirmeye zorunludur. 

Acil müdahale 'hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti üe sterilizassyon 
ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şekli ve doldurulma esasları, bunların ya
pılacağı yerler, bu yerlerde bulunması gereken sağlık ve diğer koşular ve bu yerlerin denetimi ve gözeti-. 
mi ile ilgili hususlar çık'anlaoaik tüzükte ibelirtilir. 

Gebeliğin sona erdirilmesinde izin 

MADDE 6. — 5 inci maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile 
velinin iznine, vesayet altımda ıbulünup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit oümaıyan kişinin. 
ve vasinin rızası ile birlikte sulh hâkiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur ser
bestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için Ikendi rızası aranmaz. 

4 üncü maddenin ikinci ve S inci maddenin birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli 
iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir. 

Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği tak
dirde hayatı veya hayatî organlardan birisini tehdit eden aoil hallerde izin şart değildir., 

Haç ve araçların imal, reklam ve propagandasıyla ilgili hükümlere aykırı eylemler 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği ön
leyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilaç ve araçları yurt içinde imal edenler veya her ne suretle olur
sa olsun dağıtanlar veya ticaret maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulunduranlar yedi aydan iki 
yıla kadar hapis ve otuzbin liradan yüzelMıbin liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar, imalathaneler 
kapatılır, ilaç ve araçlar müsadere olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği önleyici nitelikte ol
dukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 1262 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 
yapılır. Buna aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve yedibinbeşyüz liradan onbeşbin liraya 
kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. 
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MADDE 7. — 557 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 7. — Bu Kanunun ikinci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum yetkili

leri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesine göre ce
zalandırılırlar. Fiil 456 ncı maddenin dördüncü fıkrasına girse bile resen takip olunur. 

Bu Kanunun 4, 5 ve 5-A maddeleri hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 8. — 557 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Bu Kanunun, öngördüğü tüzük ve yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren 

üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.» 
Yönetmelikler, Resmî Gazetede yayımlanır. 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 468 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 468. — Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye yedi seneden oniki seneye 

kadar ağır hapis cezası verilir. 
Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının rızasıyla çocuğunu tıbbî nedenler mevcut olmadan 

düşürten kimseye bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Çocuğunu düşürmeye rıza gösteren kadına 
da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil kadının Ölümüne neden olmuş ise ceza onbeş seneden yirmi seneye ve bede
nî bir zarara sebep olmuş ise sekiz seneden oniki seneye ıkadar ağır hapis cezası verilir, 

İkinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne sebep olmuş ise beş seneden oniki seneye ve bedenî bir za
rara sebep olmuş ise üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde onun rızası hilafına çocuk düşürme amacıyla bazı fiilerde bulu* 
nanın, bu fiili kadının ölümüne veya bedenî zararına sebep olmuş ise fail, 452 nci ve 456 ncı maddeler hü
kümlerine göre cezalandırılır.» 

MADDE 10. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 469 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir.» 

MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 470 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 470. — Rahim tahliye etme yetkisi olmayan ıbir kimseye, gebelik süresi on haftadan az olan 

bir kadına rızası ile düşük yaptırdığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil kadının 
ölümüne veya bedenî bir zararına sebep olmuş ise fail Türk Ceza Kanununun 452 nci ve 456 ncı mad
delerine göre ayrıca cezalandırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 468 inci maddede öngörülen fiilleri işlediği takdirde, 
ceza üçte biri nispetinde artırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için ilaç, 
gereç tedarik eder yahut bir kadın üzerinde bu maksatla bazı fiillerde bulunursa, fiil kadının ölümüne 
veya bedeni bir zararına sebep olmuş ise fail 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. 
Fiil kadının rızası ile. işlenmiş ise verilecek cezanın üçte biri indirilir.» 
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Saptanmamış ilaç ve araçların kullanılması 

MADDE 8. — Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve kurum 
yetkilileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesine 
göre cezalandırılırlar. Fiil 456 ncı maddenin dördüncü fıkrasına girse bile resen takip olunur. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dört ve beşinci fıkraları ile 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine aykırı 
hareket edenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde eüibin liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Değiştirilen kanun hükümleri 

MADDE 9. — 1.3.1926 tarih ve .765 sayılı Türk Ceza Kanununun; ikinci Kitabının dokuzuncu babının 
dördüncü faslının başlığı ile 468 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Çocuk düşürme ve düşürtme cürümlerh 
Madde 468. — Bir kadırtın rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye yedi yıldan onilki yıla kadar 

ağır hapis cezası verilir. 
Gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının rızasıyla tıbbî nedenler mevcut olmadan çocuğunu dü

şürten kimseye iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir^ Çocuğunu düşürmeye rıza gösteren kadına da 
aynı ceza verilir, 

Birinci fıkrada yazılı fiil; kadının ölümüne neden olmuşsa, faile oribeş yıldan yirmi yıla ve bedenî bir 
zarara neden olmuşsa sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada yazdı fiil; ıkadınm ölümüne neden olmuşsa, faile beş yıldan onilki yıla ve bedenî bir zarara 
neden olmuşsa üç yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk, düşürme amacıyla bazı fiillerde Ibulunan kimse 
kadının ölümüne veya bedenî zararına sebep olmuşsa 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre ceza
landırılır, 

MADDE İCI. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk CİMa Kanununun 469 uncu maddesinin birinci fıkrası aşa 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına bir yıldan dört yıla ka
dar hapis cezası verilir.» 

MADDE 11. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 470 inci maddesi aşağıda'ki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 470. — Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, gebelik süresi on haftadan az olan bir 
kadına rızasıyla düşük yaptırdığı takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil ka
dının ölümüne veya bedenî bir zararına sebep olmuşsa, fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine 
göre cezalandırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse 468 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fık
ralarında öngörülen fiilleri işlediği takdirde cezası üçte bir oranında artırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse; gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürtmek için ilaç, 
gereç tedarik eder veya gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla bazı fiil
lerde bulunur ve kadının ölümüne veya bedenî zararına sebep olursa, 452 nci ve 456 ncı maddeler hüküm
lerine göre cezalandırılır. Fiil kadının rızası ile işlenmişse verilecek ceza üçte bir oranında indirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 582) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12.: — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 471 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 471. — Bir erkek veya bir kadın üzerinde rızası hilafına sterilizasyon yapan kimse iki yıldan beş 

yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Eğer bu fiil sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kim
se tarafından yapılırsa ceza üçte biri nispetinde artırılır. 

Sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimse kişinin rızası ile ameliyatı yapması halinde de 
kendisine ve yaptırana bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.» 

MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«468, 469, 470 ve 471 inci maddelerde yazılı cürümlerin faili tababet ve şuabatı mensubu ise verilecek ceza 
üçte birden eksik olmamak üzere artırılır.» 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Korseyi (S. Sayısı : 58 » 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

MADDE 12. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 471 iıici maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 471. — Bir erkek veya bir kadın üzerinde rızası olmaksızın sterilizasyon yapan kimse iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fiil erkeğin veya kadının ölümüne veya bedenî bir zararına 
sebep olmuşsa fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı maddeleı hükümlerine göre cezalandırılır. Eğer bu fiil sterili
zasyon ameliyatı yapma, yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa ceza üçte bir oranında artırılır. 

Sterilizasyon ameliyatı yapma yetkisi olmayan bir kimsenin, kişinin rızasıyla sterilizasyon ameliyatı yap
ması halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil kişinin ölümüne veya bedenî bir zarara 
sebep olmuşsa fail ayrıca 452 nci ve 456 ncı maddeler hükümlerine göre cezalandırılır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzenlenerek yürür
lüğe konulacak olan tüzük ile yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan Tıbbî Zaruret Halinde Gebeliğin Sona Erdirilmesi 
ve Sterilizasyon Yapılması Hakkında Tüzük ile Nüfus Planlaması Yönetmeliği ve Nüfus Planlaması Genel 
Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Yönetmeliğinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 

MADDE 13. — 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile 1.3.1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• ı m*w »• 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 572 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/461; M. G. 

Konseyi: 1/489) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 349) 

T. a 
Danışma Meclisi 25 Mart 1983 

Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2223 
(l/461)/2074 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Mart 1983 tarihli 75 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim, 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kumlun 21, 23, 24 Mart 1983 tarihli 73, 74 ve 75 inci Birleşimlerinde gö* 
rüşülmüştür, 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ye Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 12 Temmuz 1982 

Sayı : K. K. T. D. 18/101 - 772/05191 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.7.1982 
tarihinde kararlaştırılan «Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Çağımızda, «Refah Devleti» kavramının benimsenmesi ile, sosyal hizmetler Devletin sorumluluğu altına 
girmiştir. Devletin sorumluluğunu yüklendiği sosyal hizmetler; ülkelerin ulusal kalkınmalarında önemli ve 
etkili bir rol oynamaktadır. Günümüzde etkili kalkınma ancak bir'birlerini tamamlayan ekonomik ve sosyal 
yönler arasnda denge kurabildiği takdirde gerçekleşebilir. Çünkü ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme 
yalnız birbirini tamamlayan süreçler olmayıp, kalkınma sürecinin birbiriyle ilgili parçalarıdır. Toplumda 
oluşmaya başlayan ve devam eden ekonomik ve sosyal kalkınma, beraberinde yararlarla birlikte, yeni ihtiyaç
lar ve sorunlar da getirmektedir. Sosyal değişmeyle ortaya çıkan bu ihtiyaç ve sorunların çözümlenmesi ve 
önlenmesinde, sosyal politikanın önemli bir unsuru olan sosyal hizmetler etkili bir rol oynamaktadır. Bu 
hizmetlerin hedefi aile yaşamını güçlendirmek, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişileri Dev
letin koruyucu şemsiyesi altına almak, değişen şartlara bu kişilerin uyumunu sağlamak ve artan ulusal kay
nakları halkın refahına yöneltmektir. 

Devletin sorumluluklarından. biri olan sosyal hizmetlerin, düzenli bir biçimde ve ulusal kalkınma hedef
lerine uygun olarak düzenlenebilmesi için, belirli bir politikanın kabul edilmesi gerekmektedir. Böyle bir 
politikanın genel çerçevesi çoğunlukla ülkelerin Anayasalarında belirlenmiştir. 

Nitekim ülkemizde de sosyal hizmetlere ilişkin politikamızın en önemli etkeni olan Anayasamızın bu 
alandaki hükümlerine bakılacak olursa, bu hükümlerin sosyal hizmetleri, bütün ruh ve anlamıyla kavradığı 
görülecektir. Anayasamızda öngörülen sosyal hizmetlerle ilgili genci amaçlar aşağıdaki maddelerle ifade edil
miştir : 

Anayasa, başlangıç bölümünde «frisan hak ve hürriyetlerinin, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve 
toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
Devletini bütün hukukî ve sosyal temelleri ile kurmak» gaye ve ilkesi belirlenmiştir. Buna göre hukukî ve 
sosyal temelleri ile kurulmakta olan Devletin ulusal dayanışmayı, sosyal adaleti, kişinin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmesi ve güvenlik altına alması Anayasanın esaslarındandır. 2 nci maddesinde «T.C., 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk devletidir.» hükmü vardır. 

10 uncu maddede ise «Devlet ... fert huzurunu, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşama
yacak surötte sınırlayan siyasî, İktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar» denilmektedir. Buna göre insanın maddî ve manevî varlığının geliş
mesi . için gerekli şartları hazırlamak Devletin görevleri arasında sayılmaktadır. Nitekim 14 üncü madde «Her
kes, yaşama, maddî ve manevî varlığını geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir» denilmekte, aynı ko
nu kişinin hakları yönünden de İfade edilmektedir. 

Mîllî Güven» Konseyi (S. Sayısı: 572) 
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35 inci madde, ailenin korunması ile ilgili olarak şu önemli hükmü getirmektedir : «Aile Türk toplu
munun temelidir. Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli ted
birleri alır ve teşkilatı kurar.» 

Sosyal yaşamın düzeni ise 41 inci maddede ele alınmakta ve şöyle denilmektedir : İktisadî ve sosyal 
hayat adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır ve yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre düzenlenir, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; 
bu maksatla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir. 

42 nci ve 43 üncü maddelerde çalışma ve çalışanların korunması ile ilgili şu hükümler bulunmaktadır: 
Madde 42. «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının 
kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler.» 
Madde 43. «Kimse, yaşına gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz. Çocuklar, gençler ve 
kadınlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunur.» 

Günümüzde gelişmekte olan ve ileri toplumlarda çok önemli bir yer tutan sosyal güvenlik ve sosyal 
yardımlarla ilgili olarak 48 inci madde de «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak 
için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım Teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» denil-
mektedh\ 

49 uncu madde ise sağlık ve yoksul ailelerin konut sorunları ile ilgilidir : «Devlet, herkesin beden ve ruh 
sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul ve dar gelirli 
ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayan tedbirleri alır.» 

Yukarıda belirtilen Anayasa maddelerinin hükümleri ışığında ve kalkınma planları hedeflerine uygun 
olarak ulusal sosyal hizmetler politikasının saptanmasında katkıda bulunacak, sosyal hizmetlere ilişkin 
programları hazırlayacak, uygulayacak, standartları saptayacak ve çeşitli faaliyetler arasındaki gerekli ko
ordinasyonu sağlayacak kapasite ve yetkide bir kurumun biran önce kurulması gerekmektedir. Böyle bir 
kurumun kurulması Devletin üzerine almış olduğu sorumluluğu ve sosyal hizmetler alanındaki önderliğini 
yerine getirmesine olanak sağlayacaktır. 

Sosyal hizmetlerin tarihçesi 
Batı dünyasında feodal devlet yapısının çökmesi ve arkasından endüstri devriminin ortaya çıkardığı sefa

let ve diğer kişisel ve aileye ilişkin sorunlar, sosyal yardımlara duyulan ihtiyacı artırmıştır. Sosyal yardımlar, 
başlangıçta kiliselerin mahallî idarelerin ve endüstri devriminden sonra da devletin benimsediği ve düzen
lediği hizmetler haline gelmiştir. 

Ülkemizde ise, diğer islâm ülkelerinde de görüldüğü gibi sosyal yardım asırlarca islâmiyetin sosyal adalet 
ilkesine dayalı din emirlerinde ifadesini bulmuş Osmanlı İmparatorluğu devrinde de vakıflar şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Vakıflar aracılığı ile yoksullara, kimsesiz, dul ve yetimlere, sakatlara sosyal yardım yapma bir gele
nek halinde devam etmiştir. 

Endüstri devriminin ortaya getirdiği ekonomik ve toplumsal gelişme, diğer ülkelerde olduğu gibi yurdu
muzu da etkilemiş ancak sosyal yardımları karşılayan vakıf ve hayratlar bu değişmeye ayak uydurmamış, 
devlet eskiyen ve etkisini giderek kaybeden bu kuruluşların yerine yenilerini getirme çabalarına girişmiştir. 
Bunun sonucunda devlet, ulusal ve yerel düzeyde hizmetler başlatmış bazı hayırsever vatandaşlar da bir ara
ya gelerek vakıf ve hayratlara paralel gönüllü kuruluşlar kurmaya başlamışlardır. 

1893 yılında dilenciliğin önlenmesi için «Teseülün men'ine dair nizamname» çıkartılmış, İstanbul'da kim
sesiz sakatların bakımı için Darülaceze kurulmuş, 1909 da çıkartılan «Serseri ve Mazanna'i Sû Eşhas» Kanu
nu ile serseri durumunda olan ve çalışabilecek güçte olduğu halde dilencilik yapanların çalıştırılması için 
zorunluluklar getirmiştir. 

Korunmaya Muhtaç Çocuklarla ilgili ilk adım, Mithat Paşanın Tuna Valisi İken bu bölgede açtığı islah-
hanelerle atılmıştır. Daha sonra korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili olarak devlet tarafından, Maarif Nezareti 
bünyesinde Darüleytamlar kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşının sonuna doğru Darüleytamların sayıları art
maya başlamış işleyişleri sanat öğretimine dönüştürülmeye yönelmiştir. 

Mîllî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 572) 
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Darüleytamların kurulması, buralarda şehit çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesi, bu kuruluşların malî fi
nansmanı için «Evlâd-ı Şüheda» adlı yeni bir vergi konulmuştum 

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da kurulan Millî Hükümet, Darüleytamları Maarif Vekâletinden ala
rak Sıhhiye Vekâletine bağlamış ve Darüleytam Talimatnamesini hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. 

Meşrutiyet devrinde kurulan Darüleytamlar bu devrin birbirini takip eden harplerinde şehit düşenlerin, 
göçmen ve mültecilerin yetimlerini yetiştirmek ve ülkeye yararlı birer unsur olarak kazandırmak hususunda 
rol oynamıştır. Barışın sağlanması ve vatanın kurtarılması ile tarihî görevini tamamlayan bu kurumlar Millî 
Eğitim Bakanlığına şehir ve köy yatılı okullarına çevrilmesi kaydıyla devredilmiştir. Ancak teşkilatsızlık ve 
olanaksızlıklar nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmeyerek yerel yönetimlere bırakılan bu 
kurumlar amaca uygun bir faaliyet göstermeyerek tarihe mal olmuşlardır. 

Ülkenin geleceğini oluşturan çocukların korunması ve bunlara hizmet verilmesi Devletin asıl görevlerin
dendir. Cumhuriyet devrinde 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medenî Kanunu çocukların haklarının ko
runması ile ilgili hükümlere de yer vermektedir. Türk Medenî Kanunu hükümlerinin yanısıra 1940'ların son
larında, Korunmaya Muhtaç Çocukların korunması ve yetiştirilmesi gibi millî bir davanın tüm ülkeyi kap
sayan bir programla Devletçe ele alınması ve tek bir Bakanlığın sorumluluğu altında ve çocuğun korunma
sını zorunlu kılan nedenleri gidermeye yönelen sosyal yardım mahiyetindeki diğer ilgili hizmetlerle bir ara
da yürütülmesi gerekli görülerek, bu çocuklar için özel bir kanun çıkartılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Ni
tekim, Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki mülga 5387 sayılı kanun tasarısı ve gerekçesi, bu ihtiyaçtan 
kaynaklanarak 1949 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve bu hizmetin yürü
tülmesi tasarıda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiş ancak T. B. M. Meclisinde görüşülürken o 
günün şartları göz önünde tutularak 0 . - 6 yaş grubundaki çocukların bakılıp yetiştirilmeleri Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ve 7 - 18 yaş grubundaki çocukların yetiştirilmeleri de Millî Eğitim Bakanlığına 
bırakılmıştır. Daha sonra iki Bakanlık tarafından hizmetin müştereken yürütülmesinde görülen türlü aksak
lıklar, hizmetin parçalanması, ödenek yetersizliği ve özellikle çocukların korunmasıyla ilgili teşkilâta yer 
verilmemiş olması nedeniyle ve bunların yanısıra, Millî Eğitim Bakanlığının yoğun iş yükü karşısında türlü 
yönleri olan ve ancak öğretim açısından Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendiren Korunmaya Muhtaç Çocuk 
konusunun bu Bakanlığın genel hizmetleri ve sorumluluğu arasından çıkarılarak beldevi hizmetler kapsamı 
içinde Belediye Kanununa göre kurulacak «Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliğine» bırakılması 
1956 yılında toplanan «Danışma Kurulu»na Millî Eğitim Bakanlığınca getirilmiştir. Bu sorunu çözümlemek 
amacıyla hazırlanan tasarı 25.5.1957 tarihinde 6972 sayılı «Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun» 
adıyla kanunlaşmış ve hizmet illerde kurulacak «Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği»ne devredil
miştir. Ancak, Kanun çıkarılırken Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1949 yılındaki görüşünde ısrar et
miş ve bu görüşü savunarak hizmetin tek bir Bakanlıkta toplanmasını istemiştir. Bugünkü durumda bu 
görüşü hâlâ geçerli kılmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili çalışmaların yanısıra Cumhuriyet devrinde çıkarılan tş Kanunu ve 
Sosyal Sigortalarla ilgili kanunlarla kurulan kurumlarla işçiler için sosyal güvenlik hakları sağlanmaya çalı
şılmış ve geniş halk kitleleri sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınabilmiştir. Ancak sosyal sigortalarla ilgili 
olarak yerine getirilen çalışmaları bir bütün halinde kapsayan «sosyal güvenlik» hizmetinin yanısıra yurt
taşların sosyal ve ekonomik yoksunluk ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş kapsamlı sosyal hizmetler ye
terince geliştirilememiştir. Bununla birlikte sosyal sigorta dışında kalan yoksul hastaların hastanelerde para
sız bakımları yapılmaya, ülke çapında kurulan Kızılay, Yardımsevenler, Çocuk Esirgeme Kurumu, Ulusal 
Verem Savaş Derneği gibi gönüllülerce sosyal yardım hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Bu kuruluşlar Dev
letten de yardım alarak hizmeti yaygınlaştırma gayreti içine girmişlerdir. Ancak, gönüllü kuruluşların yap
tığı hizmetler değişen sosyal koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalmış, sosyal ve eko
nomik yönden yoksunluk içinde bulunan özel ihtiyaç gruplarını kapsayacak bir sosyal yardım ve hizmet sis
temine sahip olunamamıştır. 

1959 yılında, tüm alanlarda, sosyal hizmetleri düzenlemek üzere öneriler getirmek, 'bu alanda eğitim ve 
araştırma yapmak üzere 7355 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı «Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü» kurulmuştur. Bu kanunla, sosyal hizmetler alanına profesyonel meslek elemanı yetiştirmek 
üzere de 1961 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi açılmış ve sosyal hizmet eğitimi verilmeye başlanmıştır. 
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1963 yılında 225 sayılı Kanunla «Hertürlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmetlerini düzenlemek, 
korunmaya muhtaç çocuklarla, sakatların ve ihtiyarların bakım, yetiştirilme ve rehabilitasyonu ve çalışma gü
cünden yoksun fakir kimselerin sosyal güvenliğini sağlamak ve Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idarî ve bilim
sel işlerini kovalama ve denetimini yapmakla» görevlendirilen Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 

Sosyal hizmetlerin bugünkü durumu 
Ülkemizdeki Sosyal Hizmetler halen çeşitli resmî ve gönüllü kuruluşlar arasında dağınık bir biçimde 

yerine getirilmektedir. Toplum içinde çeşitli ihtiyaç gruplarına yönelen sosyal hizmet programları ne nü
fusun tümünü kapsamakta ne de yöneldikleri gruplardaki her bireye ulaşabilmektedir. Bu hizmet alanlarını 
kısaca gözden geçirdiğimizde bugünkü ihtiyaçlar ve hizmetin durumu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Çocuk refahı hizmetleri : 
Çocuk refahı alanında önemli bir yeri «Korunmaya Muhtaç Çocuklar» kapsamaktadır. Korunmaya 

Muhtaç Çocuklara götürülen hizmetler çeşitli resmî ve gönüllü kuruluşlar arasında bölünme göstermekte, 
büyük bir idarî ve malî sıkıntının varlığım aksettirmektedir. 

1957 yılında yürürlüğe giren 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun hükümleri uya
rınca, korunmaya muhtaç çocukların yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri, temelde îl Özel İdarele
ri ile Belediyelerin illerde müştereken kuracakları birliklerin sorumluluğuna verilmiş ve Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Birliklere her türlü yardımı yapmakla yükümlü kılınmışlardır. 
Kanunun 6 ncı maddesine göre de 0 - 6 yaş grubunda bulunan çocukların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca Çocuk Bakım Yurtlarına, 7 - 18 yaş grubunda bulunan çocuklarında Millî Eğitim Bakanlığınca Ye
tiştirme Yurtlarına alınması hükme bağlanmıştır. Öte yandan, aynı Kanun Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
muna da korunmaya muhtaç çocukların korunması, bakılması ve yetiştirilmesi yönünde görevler atfetmiş böy
lece hizmet dağılmıştır. 

Hizmetin Belediyeler, ti Özel İdareleri, Bakanlıklar ve temelde gönüllü bir kurluş olan T. Çocuk Esirge
me Kurumu gibi müesseseler arasında parçalanmış bir durumda olması ve konunun esas olarak yerel yö
netim düzeyinde ele alınması hizmetin niteliği, organizasyonu ve malî olanakları yönünden büyük güçlükler 
yaratmakta, kaynak israfına yol açmaktadır. 

Bu alanda karşılaşılan en büyük güçlük organizasyon yönünden olmakta, çok başlı olma durumu hiz
metin aksamasına ve bütünlüğün sağlanamamasına yol açmaktadır. 

Diğer önemli güçlüklerden birisi ise, hizmeti büyük ölçüde aksatan maddî olanakların yetersizliğidir. Ko
runmaya Muhtaç Çocuklar için gerekli giderler Koruma Birlikleri bütçesinden tahsis edilen para ile karşılan
maktadır. 6972 sayılı Kanuna göre Koruma Birliklerinin üç anakaynağı bulunmaktadır : 

1. İl Özel İdare bütçesinden ayrılan hisseler, 
2. Belediyeler bütçesinden ayrılan hisseler, 
3. Devlet bütçesinden (S. S. Y. B. ve M. E. B. bütçesindeki sosyal transferler faslından) ayrılan öde

nekler. 
6972 sayılı Kanun hükmü gereğince Özel İdare ve Belediyeler her yıl gelirlerinin en az % Ti oranında 

ödenek koyup bütçesinin tasdikinden sonra en geç üç ay içerisinde Birliklere ödemek zorundadır. Ancak bu 
kuruluşlar Kanunun bu yükümlülüğünü yerine getirememekte, ayrılması gerekli ödeneğin tahsilinde büyük 
güçlük çekilmektedir. Belediyelerin içinde bulunduğu bütçe zorlukları, gelirlerinin giderlerinden az olması 
kanun hükmüne rağmen Koruma Birliklerine ödeme yapmalarını engellemektedir. Belediyeler, ayırmak zo
runda oldukları tahsisatın ancak az bir miktarım, o da büyük zorlamalarla, Koruma Birliklerine ödemektedir
ler. Öte yandan, İl Özel İdarelerinin gelirlerindeki düşüş nedeniyle Koruma Birlikleri için ayırdıkları öde
nek de son derece sembolik kalmaktadır. Bütün bunların yanısıra Devlet bütçesinden ayrılan ödenekler de 
açığı kapsayacak yeterlikte bulunmamaktadır. Durum böyle olunca Koruma Birlikleri istihdam ettiği per
sonele ücretlerini ödeyememekte, çocukların beslenmesi ve diğer ihtiyaçları yeterince karşılanamamaktadır. 
Halen, çocukların bakımım sağlayan Çocuk Bakım Yurtlan ve Yetiştirme Yurtlarının ihtiyaçları Koruma 
Birliklerince yıldan yıla devreden ve artık had safhaya gelmiş bulunan piyasaya borçlanmalarla karşılanma
ya çalışılmaktadır. / 
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Hizmetin niteliği yönünden karşılaşılan güçlükler de önemli boyutlara ulaşmaktadır. Kalifiye personel 
yönünden çekilen sıkıntının yanısıra, korunma kararlarının alınması ve çocukların çağdaş anlayışa uygun 
olarak bakımlarının sağlanmasında da büyük aksaklıklar gözlenmekte çocuklar âdeta bir yetimhane yaşamı
na terkedilmektedir. 

Bunların yanı sıra, çocukların yaş gruplarına ayrılarak kurum değiştirme zorunda bırakılmaları psiko-
sosyal gelişim ve yetişmelerini de olumsuz yönde etkilemekte, çocukların sorunlu hale gelmesine neden ol
maktadır. 

Hizmetin kapsamı, korunmaya muhtaç durumda olan çocukları kapsayacak genişliğe henüz ulaşamamış 
bulunmaktadır. Yurdumuzda büyük sayıda korunmaya muhtaç çocuk bulunmasına karşılık halen 0 - 6 yaş 
grubuna götürülen hizmet Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile birlikte ancak 3 000 dolayındaki çocukları 
kapsamakta, 7-18 yaş grubunda ise 11 000 dolayında çocuk kurum bakımından yararlanabilmekte, 7-18 
yaşlarındaki 5 000 dolayında korunma kararlı çocuk sırada beklemektedir. Böylece nitelik açısından olduğu 
kadar nicelik açısından da hizmetin halen yetersiz bir düzeyde yürütüldüğü bir gerçek olarak belirmekte
dir. 

Tüm bu nedenlerle, yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelmiş bulunan Koruma Birlikleri ve Türki
ye Çocuk Esirgeme Kurumunun birbirlerinden kopuk çalışma biçimleri yerine, korunmaya muhtaç çocukla
rın bakım ve yetiştirilmelerini de çağdaş sosyal yardım ve hizmet anlayışına uygun olarak programlı ve koor-
dineli bir şekilde sağlayacak ve tüm kaynakların birleştirilmesi suretiyle hizmeti tek elden yürütecek güçlü 
bir kurum kurulması zorunluluk arz etmektedir. 

Çocuk refahı alanında diğer bir sorun da çalışan ana - babanın çocuklarının bakımıdır. Sosyo - ekono
mik koşullara bağımlı olarak toplumumuzda giderek artan kadının çalışma yaşamına katılması olgusu yeni 
sosyal sorunlar getirmiş, bunlar içinde ise 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımı ağırlık kazanmaya başla
mış, Kreş ve Gündüz Bakımevi gibi sosyal hizmet kurumlarına duyulan ihtiyaç gittikçe büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Halen bu ihtiyacın çok küçük bir kısmı (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı toplam ka
pasitesi 2 950 olan 21, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı ve 600 dolayında çocuğa hitap edebilen 
13, özel ve tüzelkişilere ait olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının denetiminde 5 565 kapasiteli 132 Kreş 
ve Gündüz Bakımevi) kamu kuruluşlarının yanısıra özel ve tüzelkişilerce açılan kurumlarda karşılanabilmek
te, bu alanda da sohyal yardım anlayışına uygun dinamik atılımlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışan anne ve babaların 7 yaşından büyük çocukları için ise koruyucu nitelikteki hizmetler yok denecek 
düzeydedir. Halbuki, bugün ülkemizde bir çok ilk ve orta dereceli okullarda iki ya da üçlü tedrisat yapıl
makta, okul saatleri dışında çocukların toplumun tüm olumsuzluklarıyla karşı karşıya kalması söz konusu ol
maktadır. 

Bunların yanısıra, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde muayyen oranda ve sürekli olarak fonksiyon 
ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyama-
ma durumunda bulunan sakat çocukların sayılanda büyük rakamlara ulaşmaktadır. Bu çocukların eğitim ve 
öğretimlerini sağlayacak özel eğitime yönelik okullar ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. 4 üncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı rakamlarına göre 0-19 yaş grubunda bulunup da görmezlere götürülen özel eğitim hizmeti 
4 okulda 586 öğrenciyi kapsamaktadır. Oysa, bu programlardan yararlanma durumunda olanların sayısı yak
laşık 40 000 dolaylarındadır. Duyma yeteneği olmayanlara götürülen programlar ise 13 okulda toplam 2 454 
kişiyi kapsamaktadır. Türkiye'de 0-19 yaşlarında olup da bu tür hizmete ihtiyaç duyan çocukların sayısı 
46 450 dir. Eğitilebilir geri zekâlı çocuklara ise alt özel sınıflar dışında müstakil okullarda hizmet götürüle-
memektedir. (DBYKP - Sayfa 142). Bu rakamlar, sakat çocuklara özel eğitim olanaklarının yeterince götü
rülemediğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Kaldı ki, özel eğitimden ayrı bir özelliğe sahip, sakat ço
cukların korunması, bakımı ve rehabilitasyonunu içeren sosyal hizmetlerden ülkemiz yoksun bulunmakta, bu 
konuda da düzenli ve planlı bir çalışmaya geçilmesi toplum ve kişi refahı açısından gerekli olmaktadır. 
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Yaşlı refahı hizmetleri : 
Ülkemizde toplumsal değişim sonucu ortaya çıkan sorunlardan birisi de yaşlıların refahını sağlama ko

nusudur. Günümüzde gelişen toplumsal koşullara bağlı olarak meydana gelen değişim sonucu insan ömrünün 
uzaması nedeniyle genel nüfus içinde yaşlı nüfusta bir artış görülmektedir. Ortalama insan ömrünün 60 yaş 
dolayında olduğu ülkemizde, 1980 nüfus sayımı istatistiklerine göre 60-64 yaş grubu yaşlı sayısı 796 737, 65 
ve daha yukarı yaşlı sayısı ise 2 072 316 dır. Bu grupta bulunan yaşlının, 492 280'i DPT rakamlarına göre ba
kım ve rehabilitasyona muhtaçtır. Bununla birlikte, ülkemizde halen bakım veren kurum sayısı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün yaptığı bir araştırmaya göre 41'i geçmemekte
dir. 4 000 dolayında toplam kapasiteye sahip olan bu kurumlardan 13'ü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına, 14'ü Belediyelere, 7'si derneklere, 5'i çeşitli dinsel ve etnik gruplara ve 2's'i gerçek kişiye aittir. 

Yetişkin sakatların bakım ve rehabilitasyonu : 
Bugün yurdumuzdaki çözümlenmesi gereken sosyal sorunlardan birisi de sakat ve özürlü yurttaşların du

rumudur. Bu sorunun çözümlenmesi ülkenin genel kültür ve sağlık kültürü düzeyi, ekonomik durumu ve 
sosyal yapısı ile yakından ilgilidir. Türkiye'deki sakat ve özürlülerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlik
te, bu gruptaki yetişkinlerin sayısının 1 milyonun üstünde olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık rehabi
litasyon hizmetleri son derece yetersizdir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı ancak dört kurum bu alanda hizmet görmekte, bunların yıl
lık kapasitesi de 1 000'i geçmemektedir. 

Maddî ve sosyal yoksunluk içinde olanlar : 
Bu alanların dışında düşünebilecek maddî yardıma muhtaç yoksul vatandaşlar ile ailelerin refahını sağla

yıcı çağdaş anlayışa uygun organize faaliyetlere rastlanılmamaktadır. Ancak bazı gönüllü derneklerin yoksul 
yurttaşlara sembolik nitelikte yardım götürdükleri izlenmektedir* 

Aile refahı hizmetleri : 
Aile Türk toplumunun temelini oluşturmaktadır. Ailenin korunması ve geliştirilmesi Anayasamızda ifade

sini bulduğu üzere anaamaçlarımızdan biridir. Buna karşın, bugün aile refahına yönelik hizmetler Türkiye'de 
planlı ve programlı olarak yürütülememekte bu alanda hizmet verecek düzeyde kuruluşlara sahip bulunulma
maktadır. Aile, gelenek ve göreneklere göre Türk toplumunun engin sosyal ve kültürel yapısı içinde gücünü 
koruma çabası içinde bulunmaktadır. Ancak, hızla değişen ve gelişen Türk toplum yapısı aileye yönelik mo
dern hizmetlerin başlatılma ve yürütülmesini gerekli hale giderek getirmekte, aile refahının korunması Dev
letin belli başlı görevleri arasına girmektedir. 

Aile refahı hizmetlerinin amacı, aile sorunlarına yönelerek, aile yaşamının korunması, güçlenmesi ve de
vam etmesini aynı zamanda üyelerin aile birliği içinde doyurucu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak
tır, 

Ailede çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Bunlar arasında, karı - koca geçimsizliği, ebeveyn - çocuklar, kar
deşler ve yakın akrabalar arasında anlaşmazlık, gelir yetersizliği, aile üyelerinden birinin duygusal bozuklu
ğu sakatlığı, hastalığı, ölümü, suçluluk ve uyumsuzluğu, geçici ya da uzun süre aileden ayrılması vb. sayı
labilir. Ayrıca, köyden kente göç sonucu ailenin yeni çevreye- uyum sağlama yönündeki sorunları da önem 
kazanabilir. 

Bu gibi sorunlar aile birliğine yansıyarak aile yaşantısını sarsabilmekte ve aksamasına yol açabilmektedir. 
Bir aile üyesinin kişisel sorunu dahi çoğu kez bir çok nedenin bir araya gelmesi ve aile üyelerinin hepsini 
birden ilgilendirmesi sonucu ailenin dengesini bir süre için bozabilmektedir. Aile kendi içinde bu sorunları 
çözümleyemediği takdirde kendi dışında yardım edebilecek bir sisteme başvurmak zorunda kalmaktadır. Gü
dümüzde özellikle kent yaşamında yakın akraba ve dostların müdahalelerinin yetersiz kaldığı gözlenmekte, 
profesyonel bir yardım sunma gereği gittikçe daha kuvvetle kendini hissettirmektedir. 

Uygulanmasını çoğunlukla Batı ülkelerinde gördüğümüz «aile rehberlik ve danışma merkezleri» veya «aile 
refahı kurumları» gibi çağdaş düzeyde hizmet sunan sosyal yardım ve hizmet kurumlarına günümüz Tür-
kiyesinde büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür hizmetin geliştirilmesinin ise ancak sosyal hizmetler 
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alanında görev üstlenen bir ihtisas kurumunca yerine getirilebileceği kuşkusuzdur. Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumunun kurulması bu alandaki boşluğu büyük ölçüde dolduracak bir özelliğe sahip bu
lunmaktadır. 

Sonuç : 
Görüldüğü gibi Sosyal Hizmetler alanında götürülen hizmetler nitelik ve nicelik yönünden yetersizdir. 

Hizmetlerin kapsamı son derece dardır ve tüm nüfusa hitap etmekten uzaktır. Bu nedenle «Sosyal Refah 
Devleti» anlayışına uygun olarak Sosyal Hizmetler alanında faaliyet gösterecek yeni bir kuruluşun oluşturul
ması ile karşı karşıya bulunulan ihtiyaç ve sorunların giderilmesi için gerekli düzenlemenin gerçekleştirilme
si zorunluluk arz etmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çoccuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı amaç ve esasları : 

Anayasamızda ifadesini bulan ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir yeri olan Sosyal Hizmetlerin çağ
daş bir anlayış ve bilimsel uygulamalara paralel olarak yerine getirilmesi ve yurdumuzun ihtiyaçlarına cevap 
vermesi ancak toplum kaynaklarından azamî derecede yararlanma özelliğine sahip, Devlet ile toplum imkân
larını bütünleştirebilecek nitelikte ve Devlet yönetim sistemi içinde idarî ve malî otonomiye sahip, dinamik 
bir ihtisas kurumu vasıtasıyla gerçekleşebilecektir. Türkiye'de halen, Sosyal Hizmetlere ilişkin faaliyetler res
mî ve özel kuruluşlar tarafından dağınık bir düzeyde yürütülmektedir. Geniş bir kitleye belirli bir hizmet 
düzeyini sürekli olarak ve belirli bir standartta götürmeye olanak tammayan, kaynak israfına büyük ölçüde 
açık bulunan ve bu nedenle etkili olamayan bu hizmetlerin tek elden yönetimi mümkün olanlarının Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir teşkilat bünyesinde toplanması zorunlu görülmektedir. Halen, 
söz konusu hizmetlerin yürütülmesiyle görevlendirilmiş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı ve idarî statüsü nedeniyle, görev alanında yeterli yetki ve insiya-
tife sahip değildir. ] 

Sosyal hizmetler alamnda var olan dağınıklığı giderecek, hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak ve toplumun 
potansiyel ve katkısını Devletin imkânlarıyla kaynaştırabilecek özelliklere sahip katma bütçeli Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kurulduğu takdirde, bu alandaki dar boğazlar büyük ölçüde giderilecek 
ve yeterli bir hizmet vermek mümkün olabilecektir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması ile aşağıdaki amaçların gerçekleşmesi öngö
rülmektedir, 

1. Toplumumuzda maddî ve sosyal yönden korunmaya, balkıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve 
yaşlılar başta olmak üzere sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan gruplara ulaştırılan sosyal refah hizmetlerini reor-
ganize ederek daha verimli ve etkili bir hale getirmek. 

2. Hizmet standartlarını geliştirmek. 
3. Hizmet alanlarını çağımızın değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni sosyal sorunlara cevap verebi

lecek bir biçimde genişletmek. 
4. Sosyal Hizmetler alanında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Tasarının genel esasları : 
Bugüne kadar yapılan çalışmalardan elde edilen tecrübeler ile geçmiş yıllarda yapılan Bakanlıklararası 

komisyon çalışmalarının ışığında ve çeşitli zamanlarda ilgili Bakanlıkların görüşlerine başvurularak hazırla
nan bu kanun tasarısının esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz : 

1< Tasarının kapsamı : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Korunmaya Muhtaç Çocuklarıda içeren çocuk refahı ala
nını, yaşlılık refahı alanını, sakatlara götürülecek hizmetleri, aile refahı alanını, maddî ve sosyal yönden 
yardıma muhtaç kimselere götürülecek hizmetleri kapsamakta, sosyal yönden önleyici, koruyucu geliştirici 
ve iyileştirici bir özelliğe sahip bulunmaktadır. 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 572) 



— 9 — 

2. Tasarının hukukî niteliği : L 
«Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı» duyulan ihtiyaçlara göre hizmet ala

nını genişletme özelliğine sahip bir Teşkilat Kanunudur. Hizmetlerin niteliği, niceliği ve kapsamı ayrıntılı 
olarak, kurulacak Kurum vasıtasıyla hazırlanacak mevzuatla saptanacaktır. Kanun tasarısı mevcut teşkilatlan 
birleştirerek (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, İllerdeki Korunmaya 
Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu) katma bütçeli olarak değiştir
mekte, hizmetlerin reorganizasyonunu sağlamaktadır. 

3. Tasarının öngördüğü kurumun yapısal özelliği: 

Kanun Tasarısı Kurumun tüzelkişiliğe sahip katma bütçeli bir teşkilat olmasını öngörmektedir. 

Katma bütçeli teşkilatlar, sulh ve ibra yetkileri olan, tüzelkişiliği ve yasal temsil olanağı bulunan, özel 
gelir elde edip bunları kendi hizmetlerinde doğrudan kullanabilme özelliklerini taşıyan kuruluşlardır. 

Ulusal düzeyde bir sosyal hizmetler örgütünün etkili bir biçimde gelişmesi ve hizmetlerini sürdürmesi 
kuşkusuz «Merkezi Hükümet Teşkilatı» içinde katma bütçeli bir kuruluşla yerine getirilebilir. Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin kendine has özelliklere sahip 
bulunması, muhtaç vatandaşların dertlerine anında ve ivedi olarak çareler bulma zorunluluğunda olması, 
genel bütçeden ayrılacak ödenekler dışında geniş bir gelir sağlama potansiyeline sahip bulunması ve döner 
sermayeli işletmeler açabilecek özellikte olması idarî ve malî yönden belirli bir serbestliği gerektirmekte, bu 
ise katma bütçeli bir kuruluşun oluşmasında temel nedeni ortaya çıkarmaktadır. 

Merkezi Hükümet Teşkilatı içinde, Devletin temel ilkeleri doğrultusunda ve denetiminde, ancak klasik 
merkezî yönetim sisteminde Genel Bütçeye tabi olmanın kısıtlayıcı ve hizmeti aksatıcı yanlarından arındırıl
mış olarak geliştirilecek katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu işlevini ulusal düzey
de yerine getirebilecek bir özelliğe sahip olacaktır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısının getirdiği yenilikler : 
Kanun tasarısıyla kurulması öngörülen teşkilat, idarî, malî, personel ve hizmet yönünden aşağıdaki yeni

likleri getirmeyi amaçlamaktadır : 

A) Teşkilat yönünden : 

1. Tasarıda öngörülen Kurumun kurulmasıyla bugün 6972 sayılı Kanun gereğince temel sorumluluğa 
sahip illerdeki Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Biirlikleri ile diğer kamu ve özel kuruluşların dağınık 
bir biçimde belirli bir standarttan yoksun olarak yürüttükleri korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili hizmetler 
tek bir idarenin sorumluluğunda toplanacaktır. 

2. Kurumun görev alanında bulunan ve halen merkezî idarece yürütülmekte olan görevler giderek ku
ruma devredilmek suretiyle hizmetlerde birlik sağlanacaktır. ^ 

3. Halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Korunmaya Muh
taç Çocukları Koruma Birlikleri ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunca yürütülmekte olan hizmetler taş
rada, bu kuruluşların birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulacalk yeni birimlerce Kurum adına yerine getiri
lecektir, 

B) İdarî yönden : 
1. Ülkemizde sosyal değişme sonucu ortaya çıkan sosyal sorunların çözümlenmesi ve önlenmesindeki, ye

rel yönetimlerin hizmetlerindeki tekrarlama ve görev alanlarındaki ikilemleri gidermede yardımcı olacak
tır. 

2. Sosyal Hizmetler ve sosyal yardım alanında çalışan çeşitli kamu ve gönüllü kuruluşlar arasındaki 
gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayacaktır. 

3. Çeşitli sosyal hizmet kurumlarını tüketici değil üretici bir yöne çevirecek, insan gücünden ve olanak
larından yararlanmak suretiyle daha verimli sonuçlar elde edilecektir. 
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C) Malî yönden : 
1. Toplumun öz kaynakları harekete geçirilip hayırsever yönelişler kanalize edilerek maddî olanaklar 

sağlanacak, genel bütçeden halen yapılmakta olan harcamalarda tasarrufa gidilecek, genel bütçe dışı gelir 
kaynaklarından yararlanma olanakları geliştirilecek ve böylece Devlete yeni bir malî külfet yüklenmeyecek-
tir. 

2. Kurum katma bütçeli bir idare olacağından gelir ve giderleri arasında sıkı bir bağ, olacak, gelir ve 
giderleri denkleştireceğinden bu hizmet için genel bütçe içine serpiştirilmiş olan şimdiki durum giderilecek, 
hem genel bütçe açıklığa kavuşturulacak hem de mevcut yük hafifleyecektir. 

3. Kurum taşınır ve taşınmaz mal ve döner sermayeli işletmelere sahip olacak, güçlenecek ve böylece 
yurt ekonomisine destek sağlayacaktır. 

D) Personel yönünden : 
1. Kurumun gerçekleşmesi ile kanunda yazılı görevleri yerine getirecek personelin sağlanması başlan

gıçta bir sorun ortaya çıkarmayacaktır. Çünkü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü ile bu Genel Müdürlüğün fonksiyonel yönetimindeki müesseselerde bulunan meslekî, teknik ve 
yardımcı personel intibakları yapılmak suretiyle Kurumda görev alacaklardır. Bunun yanısıra Türkiye Ço
cuk Esirgeme Kurumu ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliklerince halen istihdam edilmekte 
olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığınca Yetiştirme Yurtlarında görevlendirilen öğretmen ve diğer personelde 
Kuruma geçebilecektir. 

2. Hizmetin daha verimli ve yararlı biçimde yürütülebilmesi için gerekli kalifiye sosyal hizmet persone
linin çalışma olanakları artacak, personel kaynaklarında gözlenen israf giderilerek, kadrolarda bütünlük sağ
lanacaktır. 

E) Hizmet yönünden : 
1. Halen gönüllü kuruluşlar tarafından yetersiz bir biçimde yoksullara yapılmakta olan maddî yardımlar, 

yeni bir sosyal yardım sistemi içinde düzenlenecektir. 
2. Maddî ve sosyal yönden yardim ve hizmete muhtaç kişiye anında ve yerinde hizmet götürülecektir. 

3. Yıllardır sürüp gelen «Korunmaya Muhtaç Çocuklar» sorununa çözüm getirilecek, mevcut hizmetin 
belli bir program altında çocuğun ihtiyaç ve özelliklerine göre gelişmesi olanakları sağlanacak bu hizmet 
alanına öncelik tanınacaktır. 

4. Korunmaya Muhtaç Çocuklar kapsamı dışında kalan çocuklar da toplumun olumsuz etkilerine karşı 
korunmalı hale getirilecek, özellikle çalışan annenin çocuklarının bakım ve yetiştirilmesi geniş boyutlarda 
sağlanacak, çocuk refahı alanında önemli gelişmeler kaydedilecektir. 

5. Kurumun, aileye yönelik amaçları ile, ailenin maddî ve manevî varlığının geliştirilmesi, bütünlüğünün 
korunması, toplum içinde güçlü bir kurum olarak işlevlerini sürdürebilmesi yönündeki etkin hizmetlerin ger
çekleştirilmesi sağlanacaktır. 

6. Her yaştaki sakatlar ile yaşlıların bakımı ve rehabilitasyonu sağlanacak, asgarî temel hak ve hizmet
lerden yararlanmaları için gerekli sistem geliştirilecektir. 

7. Sosyal hizmetler alanında önemli rolü olan gönüllü kuruluşların hizmetlerini daha etkili bir hale ge
tirmek amacıyla meslekî rehberlik ve teknik yardım sağlanacak, koordinasyon olanakları geliştirilecektir. 

8. Gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerce yürütülen hizmetlerde denetim mekanizması geliştirilecek, ve 
belirli bir standartlaşmaya yönelinmesi gerçekleştirilecektir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı benimsenerek yürürlüğe girdiği takdirde. 
bu alanda gözlenen dar boğazlar büyük bir oranda ortadan kaldırılarak teşkilat ve yönetim sisteminde yeni 
bir aşamaya girilecek, hizmetin niteliği ve niceliği geliştirilecek ve.böylece temel oluşumu yönünden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının anagörevlerinden biri olan sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ileri düzeyde 
bir işleyiş ve süreklilik kazandırılarak gerçek bir sosyal yardım sistemi oluşturulacaktır. Bu nedenledir ki, ku
rulacak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu «Sosyal Refah Devleti» anlayışına uygun bir biçimde 
sosyal hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacak önemli bir kuruluş olacaktır. 
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KAMUNU TASARISI MADDE GEREK

ÇELERİ 

BÖLÜM - I 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kuruluş 

Madde 1. — Ülkemizde halen yürütülen sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin uygulamalar organize ve 
sistemli olmaktan uzak bulunmaktadır. Çeşitli kuruluşlar tarafından yeterli koordinasyon ve işbirliğinden 
yoksun bir şekilde dağınık bir yapı içinde oluşturulan sosyal hizmetlere ilişkin uygulamalar nitelik ve nicelik 
yönünden farklılıklar göstermekte, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç durumdaki ihtiyaç gruplarına et
kili ve yeterli bir hizmetin sunulması mümkün olamamaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak ve hizmetle
rin giderek yeterli bir düzeye çıkartılmasını sağlamak amacıyla çağdaş anlamda faaliyet gösterecek bir ihtisas 
kurumunun kurulması zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle, toplum kaynak ve potansiyelini de harekete 
geçirebilecek ve böylece Devletin yükünü hafifletici uncurlara sahip olabilecek katma bütçeli Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması amaçlanmıştır. 

Kapsam 
Madde 2. — Bu madde, Kanunun kapsamını belirtmekte, öncelikle korunmaya, bakıma ve yardıma muh

taç aile, çocuk, sakat ve yaşlıların refahlarının sağlanmasında, ihtiyaçlarının giderilmesinde ve sorunlarının 
çözümlenmesinde gerekli sosyal hizmetleri ele almakladır. 

'Böylece, kurulması öngörülen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliyet alanı da belirlen
mektedir. Buna göre, toplum içinde çeşitli nedenlerle korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç duruma düş
müş kişi, aile ve gruplara bir bütün halinde yaklaşım temel felsefe olarak benimsenmiş olmaktadır. 

Tanımlar 
IMadde 3. — Bu maddede, Kanunda geçen ve temel kavramlar olarak belirlenen sosyal hizmetler, korun

maya muhtaç çocuk, muhtaç sakat, muhtaç yaşlı ve sosyal hizmet kuruluşları Kanunun amaç, kapsam ve 
felsefesine uygun bir biçimde tanımlanmış bulunmaktadır. 

BÖLÜM - II 

Görev ve Teşkilat 

Görevler 
Madde 4. — Bu Maddede Anayasanın 35, 48 ve 49 uncu maddelerinin amir hükümleri gereğince Ku

rumun yapacağı önleyici, koruyucu, geliştirici ve iyileştirici nitelikteki sosyal hizmetlere ilişkin görevler ayrın
tılı bir şekilde sayılmaktadır. Kurumun görevleri, mevcut uygulama, ihtiyaçlar, sosyal hizmet programları ve 
alanları göz Önünde tutularak düzenlenmiştir. 

Kurumun teşkilatı 
MADDE 5. — Kurumun teşkilatı, verilen görevleri yerine getirebilme kapasitesine uygun olarak ve kat

ma bütçeli kuruluş olma Özelliği dikkate alınarak, merkez ve taşrada gerektiğince organize edilmesini sağla
yacak bir biçimde öngörülmüştür. 

Merkez teşkilatı 
Madde 6. — Kurumun merkez teşkilatı, Anayasanın amir hükümleri gereğince ve Kurumun görevlerini 

geniş kapsamlı, ihtisaslaşmış ve verimli bir biçimde yarine getirmek Ü2ere korunmaya, bakıma ve yardıma 
muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılar başta olmak üzere her yaştaki yardıma muhtaç yurttaşların ve ailelerin ko
runmasına, durumlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ağırlık verecek özelliklere sahip, gerekli yönetim 
ve destek birimlerinden oluşması öngörülmüştür. 
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Merkez teşkilatında yer alacak birimlerin görev, sorumluluk ve işleyişlerinin ayrıntılı bir biçimde yönet
meliklerle tespiti uygun görülmüştür. 

Taşra teşkilatı 
Madde 7. — Kurumun taşra teşkilatı ti Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ile sosyal hizmet kuruluşlarından 

oluşmaktadır. Bu birim ve kuruluşların gerekli görülen yerlerde kurulması öngörülerek, hizmetin yurdun her 
tarafına yayılması için taşra teşkilatının kurulmasındaki öncelikler idarenin takdirine bırakılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun teşkili va toplanması 
Madde 8. — Bu maddede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun çalışmalarına ışık tutmak 

amacıyla toplumun çeşitli kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Sosyal Hizmetler Da
nışma Kurulunun kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Kamu kuruluşları ile gönüllü kuruluşla
rın ve bilimsel çalışma ve hizmetleriyle sosyal yardım ve hizmetler alanında temayüz etmiş kişilerin katkıları 
ön planda tutulmuştur. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun görevleri 

Madde 9. — Bu maddede, Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun, koordinasyon ve işbirliğini esas alan 
ve hizmetlere ilişkin istişari nitelikteki kararlar alınmasını içeren görevleri belirlenmektedir. 

Genel Müdürün yetki ve sorumlulukları 
Madde 10. — Bu maddede Kurumun yönetim ve hizmetlerinden sorumlu olacak Genel Müdürün yetki 

ve sorumluluğunun kapsamı belirlenmekte ve yetki devri açıklanmaktadır. 

11 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme müdürlerinin yetki ve sorumlulukları 
Madde 11. — İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürlerinin İl sınırları içindeki sosyal hizmetlere 

ilişkin uygulamalardan 11 Valisi ve Kurum Genel Müdürüne karşı sorumlu olduğu belirtilerek İl Müdürleri
nin yetki ve sorumlulukları açıklanmıştır. 

Atamalar 
Madde 12. — Bu madde ile çeşitli kadrolara yapılacak atamaların genel esasları hükme bağlanmaktadır. 

BÖLÜM - III 

Malî [Hükümler 

Kurumun gelirleri 
Madde 13. — Bu maddede Kurumun çeşitli gelir kaynaklan sayılmaktadır, Bu gelir kaynakları katma 

Bütçeli bir kuruluşun gerektirdiği biçimde oluşturulmuş ve genel bütçenin yanısıra toplumsal kaynaklar ve 
Kurumun öz gelirlerinin de katkısı belirlenmiştir. 

Döner sermaye 
Madde 14. — Bu madde ile Korunmaya Muhtaç Çocukların yetiştirilmelerini, sakatların rehabilitasyon

larını, yaşlıların bakım ve boş zamanlarının değerlendirilmesini ve diğer hizmetler ile sosyal faaliyetleri sağla
mak üzere hizmetin gereği olarak kurumca gerekli görülen yerlerde döner sermayeli işletmeler, kurulacağı 
öngörülmektedir. Halen mevcut sosyal hizmet kurumlarından bir kısmı döner sermayeli işletme ve atölyelere 
sahip bulunmakta, elde edilen gelirleri giderlerini' karşılamakta önemli bir kaynak olmaktadır. Kurumun ku
rulması halinde bu işletme ve atölyelerde devredileceğinden ayrıca döner sermayenin sahip olduğu elastikiyetin 
avantajları da düşünülerek Kurumun döner sermayeli tesisler kurması uygun ve yararlı görülmüştür. 

Malî kolaylıklar 
Madde 15. — Bu maddede, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun temelde bir hayır kuruluşa 

olduğu dikkate alınarak sahip olması gerekli vergi, resim ve harçlara ilişkin malî kolaylıklar belirtilmiştir. 
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BÖLÜM - IV 

Çeşitli Hükümler 

Tespit ye inceleme 
Madde 16. — Sosyal hizmetlerden yararlanacak kişilerin tespiti ve incelemesinde kurumun esas sorumlu

luğa sahip bulunduğu, zabıta, belediye, memurları ve muhtarların bu konuda kurum görevlileri ile işbirliği 
yapmalarının zorunlu olduğu hükme bağlanmaktadır. 

Korunma kararı 
Madde 17. — Bu Maddede korunmaya muhtaç çocuklar hakkında tedbir kararlarının mahkemece alına

cağı belirtilmektedir. Korunmaya muhtaç olduğu tespit edilen çocuğun sorumluluğunun Devlete geçmesi 
nedeniyle yetkili ve görevli mahkemece koruma için tedbir kararının alınmasında zaruret bulunmaktadır. 
Bu nedenle, korunmaya muhtaç çocuklar için bu özel madde Kanuna konulmuştur. 

Ayrıca bu maddede koruma tedbiri alınmasına acil zorunluluk bulunan çocukları, Kurumun mahkeme 
kararı alınıncaya kadar, uygun görülen hizmet programından yararlandırabileceği hükmü yer almaktadır. 

Korunma kararının süresi ve kaldırılması 
Madde 18. — ıBu madde hükmü gereğince, kurum yetkililerinin teklifi üzerine Korunma Kararlarını kal

dırma yolunda çocuk reşit olmadan girişimde bulunabileceği gibi aynı zamanda reşit olduktan sonra da özel 
durumlar dikkate alınarak korunma kararının devamı hususunda işlemde bulunabilecektir. Ayrıca, yine ha 
maddeyle, Kuruma, korunma kararı kalkan çocukların toplum içinde izlenme sorumluluğu da verilmiş bulun
maktadır. 

Korunmaya muhtaç çocukların öğretimlerinin sağlanması 
Madde 19. — Bu maddede okul çağındaki korunmaya muhtaç çocukların hangi okullarda öğrenimlerine 

devam edecekleri ve durumları gereğince tanınacak öncelikler belirtilmekte, sürekli bakım ve rehabilitasyona 
muhtaç durumda bulunmayan ancak kör, sağır, konuşma özürlü, ortapedik ve diğer bedensel sakatlar ile 
aklî ve ruhî yönden özürlü olup da özel eğitim olanaklarından yararlanma özelliği gösteren sakat çocukların 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesis edilen okullarda eğitim ve öğretimlerinin sürdürüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Mirasın kuruma geçmesi ^ 
Madde 20. — Bu maddede kurumlarda bakılanların ölümü halinde, kanunî mirasçıları yoksa, taşınır ve ta

şınmaz mallarının kuruma intikal edeceği öngörülmektedir. 
Haciz, devir ve temlik ayrıcalığı 
Madde 21. — Bu madde haciz, devir ve temlik ayrıcalıklarını belirlemekte, Kurumca korunmaya ve yar

dıma muhtaç aile ve kişilere yapılacak ödemeler ve sağlanacak yardımların haciz olunamayacağı ve başka
sına devir ve temlik edilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Dava açma hakkı 
Madde 22. — Bu madde ile Birleşmiş Milletler raporları ile Mısır, Seylan ve Japon Kanunlarında da yer 

alan, kurum yardımlarından yararlanmış kişilere karşı nafaka ile yükümlü olanların haksız olarak kuruma 
verdiği zararları telâfi ve tanzim edici hukukî müeyyideler getirilmiştir. 

Kurumun malları 
Madde 23. — Bu madde ile Kurumun mallarının Devlet malı sayılacağı belirlenmekte ve Kuruma ait 

taşınmaz malların satış ve devrinde Maliye Bakanlığının izninin alınması hükmüne yer verilmektedir. 
Kurumun teşkilatı bulunmayan yerlerde hizmetin yürütülmesi 

Madde 24. — (Bu kanunda yazılı görev ve işlerin yerine getirilmesi için gerekli kurum teşkilatının yurt 
çapını kapsayacak biçimde kurulmasının zaman alacağı düşünülerek, teşkilâtlanmanın tamamlanmasına ka
dar, ihtiyaç duyulan alan ve konularda yurdun her köşesine kadar uzanan bir teşkilat yapısına sahip Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu olanağının halen olduğu gibi sosyal hizmetler açısından da işlerlik ka
zanması ve hizmetin yerine getirilmesinin gerçekleştirünesi amaçlanmaktadır. 
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Kurum sembolü 
Madde 25. — Tüzelkişiliğe sahip bir kamu kuruluşu hüviyetinde oluşturulması öngörülen Sosyal Hizmet

ler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun diğer benzeri kuruluşlarda olduğu gibi bir sembolünün bulunması yararlı 
görülmüş, özellikle Kurumu oluşturacak kuruluşlardan biri olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun sem
bolünün esas alınması benimsenmiştir. 

Onurlandırma : 
Madde 26. — Temel amaç ve görevleri itibariyle bir hayır kuruluşu özelliğinde bulunan Kuruma mad

dî ve manevî yönden büyük hizmet ve katkılarda bulunan özel ve tüzelkişilerin bir yönetmelikçe belirlene
cek esaslar çerçevesinde onurlandırılması hükme bağlanmakta, böylece, Kuruma yardımcı olunmasında özen
dirici unsurların getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
Madde 27. — Bu Madde'de 12.6.1959 tarih ve 7355 Sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

bağlı olarak kurulan ve 1963 yılında 225 sayılı Kanunla Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlanan Sos
yal Hizmetler Enstitüsü'nün Kuruma bağlanacağı hükmü yer almakta, böylece sosyal hizmetler alanında uy
gulamanın yanısıra hizmet içi eğitim, inceleme, araştırma, yayın, tanıtma gibi faaliyetlerin hizmetin bü
tünlüğü içinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yönetmelikler 
Madde 28. — Bu madde, kanunun uygulanması ile ilgili olarak hizmetlerin ne şekilde yürütüleceği ile yet

ki ve sorumluluklara ilişkin esasları belirleyici yönetmeliklerin çıkarılmasını öngörmektedir. 

Yürürlükten kaldırma 
Madde 29. — Bu madde ile, Kurumun nüvesini teşkil edecek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 

Hizmetler Genel Müdürlüğü ile il Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumuna ilişkin yürürlükten kalkacak olan yasal hükümlere atıfta bulunulmuş, ikilemlerin önlenmesi 
amaçlanmıştır. 

BÖLÜM - V 

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile, Kurulma devredilecek kuruluş, işletme ve bürolar sayılmakta, devir iş
lemleri hangi esaslar dahilinde gerçeşlfştireceği hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile, Tasarının kanun laşması halinde Kurum emrinde istihdam edilecek per
sonele değinilmekte, halen Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, II Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma 
Birlikleri, Çocuk Bakım ve Yetiştirme Yurtları ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışan personelin 
kurulacak Teşkilat'da görev almasına olanak tanınmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile, Tasarı kanunlaşıp Kurum kurulduğu takdirde, Kurum bütçesinin 1982 
yılında Katma Bütçe olarak düzenlenmesinde Maliye Bakanlığı yetkili kılınmakta, böylece yeni malî yıla ka-
darki geçiş döneminde hizmetlerin aksamasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

BÖLÜM - VI 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 
Madde 30. — Bu maddede, Sosyal Hizmetler Kurumu Kanununun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği 

hükmüne yer verilmektedir. 

Yürütme 
Madde 31. — Bu maddede Sosyal Hizmetler Kurumu Kanununu Bakanlar Kurulunun yürüteceği hükmü 

yer almaktadır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 20 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/489 
Karar No. : 124 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisinin kabul ettiği metin 
incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi günümüzde sosyal hizmetler Devletin sorumluluğu altına girmiştir. Bu hizmetlerin düzenli 
bir biçimde yürütülmesi içki belirli bir politikanın kabul edilmesi gerekmektedir. Bu politikanın genel esasla
rı Anayasamızın muhtelif maddelerinde belirlenmiştir. 

Ülkemizde halihazırda sosyal hizmetler çeşitli resmî ve gönüllü kuruluşlarca dağınık bir biçimde yerine ge
tirilmektedir. Çeşitli ihtiyaç gruplarına yönelen sosyal hizmet programları nüfusun tamamını kapsayama-
rnakta ve yöneldikleri gruplardaki tüm fertlere ulaşamamaktadır. 

Sosyal hizmetleri bu dağınıklıktan kurtaracak, yeni Anayasamızın ışığı altında bu hizmetlere ilişkin prog
ramları hazırlayacak, uygulayacak, standartları saptayacak ve çeşitli faaliyetler arasında koordinasyon sağla
yacak bir kurumun kurulması uygun olacaktır. 

İncelenmek üzere Komisyonumuza gelen ve bu amaçla hazırlanmış bulunan tasarı, yukarıda belirtilen neden
lerle uygun bulunmuş ve Danışma Meclisinin kabul ettiği metin esas alınarak görüşülmüştür. 

1 inci maddede tasarının amacı belirtilmiştir. Danışma Meclisi metninin amaç maddesinde teşkilatın kurul
duğu belirtilmektedir. Komisyonumuz bu maddede teşkilatın niçin kurulduğunu açıkça vurgulamayı uygun 
bulmuştur. 

Kanun tasarısının kapsamını belirleyen 2 nci maddede Kanun hükümlerinin tüm kamu kurum ve ku
ruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ve sosyal hiz
metlerden faydalanacaklara uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü maddede tasarıda geçen bazı kavramların tanımları yapılmıştır. Bu maddenin (b) bendinde yer 
alan «korunmaya muhtaç çocuk» tabirinin kapsamına, ana ve babası belli olmayan veya bunların her ikisi 
tarafından terkedilen çocuklarında girmesi gerekli görülmüştür. Aynı maddenin (e) bendinde tanımlanan 
«sosyal hizmet kuruluşları»; bu kuruluşların kapsamına giren, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve 
Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, ayrı altbentlerde tanımlanarak be
lirlenmiştir. 

Komisyonumuz tasarıya eklediği 4 üncü maddede sosyal hizmetlere ilişkin genel esasları belirlemiştir. 
Bu madde ile sosyal hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşların ve gerçek kişilerin bu hizmetleri nasıl ve ne 
şekilde, hangi önceliklerle yürütecekleri hükme bağlanmıştın 

Komisyonumuz Danışma Meclisi metninden ayrı olarak önce Kurumun kuruluşunu düzenlemiş, sonra gö
revlerini belirtmiştir. 

5 inci madde de Kurumun kuruluşunu düzenlemiştir. Danışma Meclisi metninde kuruluşa ilişkin hüküm, 
tasarısının amacını belirleyen 1 inci madde içinde yer almaktadır. Komisyonumuz, kuruluşun ayrı bir mad
de düzenlenmesini uygun mütalaa etmiştir. 

6 ncı maddede Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu'nun teşkili hükme bağlanmıştır. Bu kurul Danışma 
Meclisinin kabul ettiği metnin, 8 inci maddesinde yer almaktadır. Kurulda yer alacak Bakanlıklar ve diğer 
kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler, sosyal hizmetlerle olan ilgilerine göre belirlenmiştir. 23 Nisan gü
nünün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması ve sosyal hizmetlerde çocukların taşıdığı önem göz önü
ne alınarak Kurulun 23 Nisan gününde ve bu tarihten makul bir süre sonra olarak tespit edilen Kasım 
ayında toplanması uygun mütalaa edilmiştir. 
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7 nci maddede Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun görevleri sayılmıştır. Bu Kurulun görevleri Danış
ma Meclisi metninin 9 uncu maddesinde hükme bağlanmıştır. Komisyonumuz Kurulun görevlerini üç bent 
halinde ve genel olarak belirlemiştir. 

'Komisyonumuz 8 inci maddede Kurumun bir genel müdür yönetiminde merkez ve taşra teşkilatından 
oluşacağını hükme bağlamıştır. 

9 uncu maddede Kurumun görevleri sayılmıştır. Danışma Meclisinin kabul ettiği metinde görevler. 4 
üncü maddede yer almaktadır. Komisyonumuz görevleri esas itibariyle Danışma Meclisi metninden alarak 
düzenlemiştir. Ayrıca, dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek ve hizmet 
için gerekli personeli seçip yetiştirmek de Kuruma görev olarak verilmiştir. 

10 uncu maddede Kurumun merkez .teşkilatı ve görevleri hükme bağlanmıştır. Merkez teşkilatı Danışma 
Meclisi metninde 6 ncı maddede yer almaktadır. Komisyonumuz genel müdür ve yardımcılarının sayılarını 
ve teşkilatın birimlerini belirlemiş, görevlerin bir yönetmelikle düzenlenmesini uygun bulmuştur. 

Komisyonumuz tasarıya eklediği 11 inci madde ile «"Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Mü
dürlüğümün kuruluş ve görevlerini hükme bağlamıştır. Bu merkez, sosyal hizmetler alanında eğitim ve araş
tırma faaliyetlerinde bulunacaktır. ı 

Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesinde düzenlenen taşra teşkilatı, Komisyonumuzca 12 nci maddede 
düzenlenmiştir. Komisyonumuz, illerde il Sosyal Hizmetler Kurulu ve ihtiyaç duyulan ilçelerde sosyal hizmet
ler şubeleri kurulmasını benimsediğinden, taşra teşkilatını bu birimleri de kapsayacak şekilde düzenlemiş
tik 

13 üncü maddede İl Sosyal Hizmetler Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esasları hükme bağlanmış
tır, Danışma Meclisi metninde bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Komisyonumuz il dahilinde 
sosyal hizmet alanındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişiler arasında koordinasyonun sağlanması ve sosyal hiz
met alanlarına halkın ilgisinin ve katılımının sağlanması amacıyla her ilde böyle bir kurulun teşkilini zo
runlu mütalaa etmiştir. 

14 üncü maddede il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, kadro ve görevleri düzenlenmiştir, il Müdü
rünün yetki ve sorumluluğu Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinde yer almaktadır. Komisyonumuz il 
müdürlüklerinin hizmet alanlarına ve nüfus yoğunluklarına göre tespitini uygun mütalaa etmiştir, il Sosyal 
Hizmetler Müdürünün il idare Şube Başkanı statüsünde olduğu belirtilmiştir. İlçelerin nüfus yoğunluğu 
ve sosyal hizmetlerin kapsamı göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan ilçelerde de sosyal hizmet şubeleri kurula
cağı hükme bağlanmıştır. 

Komisyonumuz tasarıya eklediği 15 inci maddede sosyal hizmet kuruluşlarının görevlerinin ve bu kuru
luşlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarının yönetmelikle düzenlenmesini uygun görmüştür. 

Yine Komisyonumuzca tasarıya eklenen 16 ncı maddede kuram personelinin statüsü belirlenmiştir. Bu 
madde ile korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli alanların belli esaslar da
hilinde Kurumda çalıştırılabileceği hükme bağlanarak bu kişilerin iş yönünden de himayesi sağlanmıştır. 

Danışma M,eclisi metninin 12 nci maddesinde yer alan atamalara ilişkin hüküm 17 nci maddede düzen
lenmiştir. Komisyonumuz atamaların, bu konuyu tüm kamu kurum ve kuruluşları için düzenleyen 23.4.1981 
tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmasını uygun mütalaa etmiştir. 

Danışma Meclisince 13 üncü maddede hükme bağlanan kurumun gelirleri, Komisyonumuzun teklif etti
ği metnin 18 inci maddesinde yer almaktadır. Madde esas itibariyle Danışma Meclisi metninden alınmıştır. 
Ancak i1! özel idare bütçelerinden ve kanunla kurulan diğer döner sermaye işletmelerinden de Kuruma belli 
oranlarda yardım yapılması uygun görülmüştür. Yapılacak yardımlardan bazılarının Kuruma ödenmesi hu
susu son fıkrada düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin (j) bendinde yer alan «faiz gelirleri ile diğer her 
çeşit gelirler» ibaresi uygun görülmeyerek metinden çıkarılmıştır, 

Danışma Meclisince 14 üncü maddede düzenlenen döner sermayeye ilişkin hüküm, Komisyonumuzca re-
dakte edilerek 19 uncu maddede benimsenmiştir. 

20 nci maddede malî kolaylıklar düzenlenmiştir. Bu madde Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesin
den alınmıştır. (c) bendinde yer alan «alet, cihaz, ecza» tabiri «teçhizat» kelimesiyle karşılanmış, «yurt içinde 
bulunmamak ve üretimi yapılmamak» şartı sosyal hizmetlerin niteliği uygun bulunmayarak metinden çıkarıl
mıştır. 
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Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesinde yer alan tespit ve inceleme Komisyonumuzca 21 inci maddede 
hükme bağlanmıştır. Komisyonumuz bu maddede yap tığı değişiklikle mahallî mülkî amirlere de görev vere
rek tespit ve incelemenin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak istemiştir. 

Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesinde düzenlenen Korunma Kararına ilişkin hüküm, Komisyonu
muzun teklif ettiği metnin 22 nci maddesinde yer almaktadır. Komisyonumuz tedbir kararının hangi amaçla 
alınacağını açıkça belirtmeyi uygun mütalaa etmiştir. 

Komisyonumuz tasarıya eklediği 23 üncü madde ile «koruyucu aile» müessesesini getirmiştir. Bu müessese 
ile, korunmaya muhtaç çocuğun denetim ve gözetim altındaki bir koruyucu aile tarafından ücret karşılığı ya 
da gönüllü olarak bakımı ve yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesinde yer alan Korunma Kararının süresi ve kaldırılmasına iliş
kin hüküm, Komisyonumuzca 24 üncü maddede düzenlenmiştir. Komisyonumuz, maddede yaptığı değişiklik
le, reşit olduktan sonra korunma kararının hangi şartlarda ne kadar süre ile uzatılacağını belirlemiştir. Ko
runma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek kız çocuklarının kurumca himaye oluna 
cağı ve iaşe, ibate ve harçlıkları karşılanmak şartıyla Kurumun hizmetlerinde çalışmalarının sağlanacağı hük
me bağlanmıştır. Bu hizmetin tam yapılabilmesi için, korunma kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkileri
nin devamının sağlanması ve bunlara imkân ölçüsünde yardımcı olunması uygun mütalaa edilmiştir. 

Korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimlerinin sağlanması 25 inci maddede düzenlenmiştir. Bu 
hüküm Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesinde yer almaktadır. Danışma Meclisi metninde yer alan 
ve ilköğrenimlerini tamamlayan korunmaya muhtaç çocukların ileri düzeydeki öğrenimlerine ilişkin hüküm, 
bu konudaki özel mevzuat göz önüne alınarak maddeden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz, tasarıya eklediği 26 ncı madde ile korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç sakat, yaşlı ve 
diğer kişilere ilişkin hususların bir yönetmelikle düzenlenmesini uygun mütalaa etmiştir. 

Yine Komisyonumuzca tasarıya eklenen 27 nci madde ile sosyal hizmet kuruluşlarında, muhafaza ve ba
kımlarına terk edilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyen görevliler hakkında verilecek cezaların üçte bir 
oranında artırılması hükme bağlanmıştır. 

28 inci madde mirasın Kuruma geçmesi ile ilgili olup Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesinden ay
nen alınmıştır. 

Danışma Meclisince 21 inci maddede düzenlenen haciz, devir ve temlik ayrıcalığı, Komisyonumuzca 29 
uncu maddede aynen benimsenmiştir. 

Komisyonumuz 30 uncu maddede dava açma hakkını düzenlemiştir. Bu hüküm Danışma Meclisi metni
nin 22 nci maddesinde yer almaktadır. Komisyonumuz maddeyi sadeleştirmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesinde düzenlenen Kurumun mallarına ilişkin hüküm, Komisyo
numuzca 31 inci maddede düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninde yer alan «para ve para hükmündeki ev
rak ve senetleri ile ve sair malları» ibaresine ayrıca yer vermeye, Kurum mallan üzerinde suç işleyen memur
ların Devlet Memurları gibi cezalandırılacağına ve Kurum hakkında iflas hükümlerinin yürümeyeceğine iliş
kin hükümlere yer vermeye gerek duyulmamıştır. 

Komisyonumuz, tasarıya eklediği 32 nci madde ile koruma kararı devam eden kız çocuklarına çeyiz ihti
yaçlarını karşılamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere yardım yapılmasını hükme bağlamıştır. 

Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesinde yer alan ve Kurumun teşkilatı bulunmayan yerlerde hiz
metin yürütülmesini düzenleyen hüküm, geçici nitelikte bulunduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 25 inci maddesinde Kurumun sembolü belirlenmiştir. Komisyonu
muz, Kurumun sembolünün nasıl olacağını 33 üncü maddede belirtmiştir. Sembolün Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun sembolünde dikkate abnarak belirlenmesi ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun sembolü
nün hiçbir kurum ve kuruluşça kullanılamaması uygun mütalaa edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesinde yer alan Sosyal Hizmetler Enstitüsüne ilişkin hükme, bu 
Enstitünün varlığı sona erdirildiğinden, Komisyonumuzun teklif ettiği metinde yer verilmemiştir. 

Komisyonumuz tasarıya eklediği 34 üncü madde ile, Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ger
çek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının kurulmasının, açılış izinlerinin 
verilmesinin, ücret tarifelerinin tespitinin, hizmet ve personel standartlarının yönetmelikle düzenleneceğini hük
me bağlamıştır. 
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Tasarıya yine Komisyonumuzca eklenen 35 inci madde ile yukarıda belirtilen kurum, kuruluş ve kişilerce 
açılan sosyal hizmet kuruluşlarının Kurumun kontrol ve denetimine tabi olduğu belirlenmiştir.; 

Danışma Meclisi metninin 26 ncı maddesinde yer alan onurlandırmaya ilişkin hüküm, Komisyonumuzca 
36 ncı maddede düzenlenmiştir. Komisyonumuz, onurlandırma işlemlerinin bir yönetmelikle düzenlenmesini uy
gun mütalaa etmiştir. 

Yönetmeliklere ilişkin hüküm, Danışma Meclisi metninin 28 inci, Komisyonumuzun teklif ettiği metnin ise 
37 nci maddesinde yer almaktadır. Komisyonumuz yönetmeliklerin en geç altı ay içinde yürürlüğe konulmasını 
hükme bağlamıştır. 

Danışma Meclisi metninin 29 ncu maddesinde toelirtilen yürürlükten kaldırılan hükümler, Komisyonumuz
ca 38 inci maddede düzenlenmiştir. 

Kuruma devredilecek müesseseleri belirleyen geçici 1 inci madde Danışma Meclisi metninden alınmıştır. 
Komisyonumuz maddeye eklediği bir fıkra ile devir işlemlerinin 31 Aralık 1983 tarihine kadar tamamlan
masını öngörmüştür. 

Danışma Meclisi metninin geçici 2 nci maddesinde yer alan hususlar, Komisyonumuzca geçici 2, 3 ve 4 
üncü maddelerde düzenlenmiştir. 

Geçici 2 nci maddede varlığı sona eren Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna ait taşınmaz mallara ait kira 
sözleşmelerinin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde sona ereceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici 3 üncü maddede ekli I ve II sayılı cetvellerde yer alan kadroların ihdas edildiği, kadro düzenlen
mesinin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır. 

Geçici 4 üncü maddede Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmakta olanların, Kurum kadrolarına 
intibak esas ve usulleri düzenlenmiştir. 

Devrolunan hizmetlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin esaslar geçici 5 inci maddede belirlenmiştir. Bu 
madde Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesinden alınmıştır. Birinci fıkranın son cümlesine yapılan ilave 
ile harcamalara 1983 yılı sonuna kadar devam edilmesi açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca maddeye eklenen 
bir fıkra ile devrolunan döner sermayelere ilişkin işlemlerin yönetmelikler çıkarılıncaya kadar eski mevzuatla
rına göre Kurum ve Valilerin denetim ve gözetiminde yürütülmesi esas getirilmiştir. Böylece uygulamada do
ğabilecek aksaklıkların önüne geçilmek istenmiştir. 

Tasarıya Komisyonumuzca eklenen geçici 6 ncı madde ile taşra teşkilatının beş yıl içinde tamamlanması, bu 
süre içinde taşra teşkilatı kurulmayan illerde, Kurumun sorumluluğundaki hizmetlerin İl Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüklerince yürütülmesi öngörülmüştür. 

39 ve 40 inci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
Raporumuz, Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 
İhta. Korn. D. Bşk. 

Proje Yetkilisi 
Altan ATEŞ 

Mu. Alto. 

Üye 
Dr. Şahap FİŞEK 

Em. Tümğ. 
ÇEK. Gn. Bşk. 

Üye 
Tuğrul AĞAR 

Sos. Güv. Bak. Müs. Yrd. 

Üye 
Ertan KAHRAMANOĞLU 

SSYB. Sos. Hiz. D. Bşk. 

Üye 
Hasan KARATEPE 
Millî Eğt. Bakanlığı 
Özel Eğt. D. Bşk. 

Üye 
Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Maliye Bak. 
Bütçe-Malî Knt. D. Bşk. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasana 

BÖLÜM - I 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kuruluş 

MADDE 1. — Bu Kanunla, sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin esasları tespit etmek, hizmetlerin etkili 
ve kapsamlı olarak bir bütün halinde ve belirli standartlarda uygulanmasını sağlamak amacıyla, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip, katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılara iliş
kin refah hizmetleri ile diğer sosyal hizmetleri ve bunlara ait faaliyet ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin bu Kanuna göre tanımları: 
a) Sosyal Hizmetler : Kişi ve ailelerin bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında olu 

şan maddî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, sosyal sorunlarının ön
lenmesi ve çözümlenmesinde, insan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sosyal refahlarının sağlanma
sında yardımcı olmak amacıyla yapılan sistemli ve programlı hizmetlerdir. 

b) Korunmaya Muhtaç Çocuk : Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsî güvenlikleri tehlikede olup; 
ana ve babasız, ana ve babası belli olmayan, ana ve babası tarafından terkedilen, ana ve babası tarafından ih
mal edilen ve korunmasız kalan; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her 
türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. 

c) Muhtaç Sakat : Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli bir oranda fonksiyon kaybına 
neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup 
korunmaya, yardıma, bakıma ve yetiştirilmeye muhtaç kişidir. 

d) Muhtaç Yaşlı : Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardı
ma muhtaç yaşlı statüsündeki kişidir. 

e) Sosyal Hizmet Kuruluşları : Bu Kanun kapsamı içindeki sosyal yardım ve hizmete muhtaç kişi ve 
ailelere ilişkin uygulamaları doğrudan veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek üzere kurul
muş bulunan kuruluşlardır. 

f) Kurum : Bu Kanunda geçen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu «Kurum» deyimi ile ifa
de edilmiştir. 

BÖLÜM - O 
Görev ve Teşkilat 

Görevler 

MADDE 4. — Kurumun görevleri şunlardır : 
a) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tes

pit etmek, çalışma plan ve programlarım hazırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanhk ve kuruluşlar 
arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. 
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b) öncelikle korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıları tespit etmek, bunların 
korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek; bu hiz
metler için uygun kuruluşlar kurmak ve işletmek; hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler 
arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve İlgili alanlarda 
görevlendirmek, 

c) Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımı ve korunmasını sağlamak ama
cıyla gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek, 

d) Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını asgarî düzeyde dahi 
sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliği ölçüsünde ayni ve nakdî yardımlarda bulun« 
mak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak, 

e) Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımım sağ
lamak ve organize etmek; toplumun örf ve âdetlerine göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin programlar 
geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, yar
dımda bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlara yol göstermek. 

f) Gerçek ve özel hukuk tüzelkiş ilerince kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının açılış izni, personel stan
dartları ve işleyişlerine ilişkin kuralları tespit etmek, onaylamak, denetimlerim yapmak ve kurallara uyma
yanların faaliyetlerini durdurmak. 

Kamu kuruluşlarınca açılacak sosyal hizmet kuruluşlarının personel ve hizmet standartlarını tespit etmek, 
ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği içinde denetimlerini yerine getirmek. 

g) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak; 
uluslararası düzeyde sosyal hizmet»uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve işbirliğinde bulunmak. 

h) Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre sosyal hizmetler alanına giren diğer görevleri yerine getirmek. 

Kurumun teşkilatı 

MADDE 5. — Kurum, bir Genel Müdürün yönetiminde, bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilme
sini sağlayacak şekilde, merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ve Sosyal Hizmetler 
Enstitüsünden oluşur. 

Merkez teşkilatı 

MADDE 6. — Kurumun Merkez Teşkilatı, bir Genel Müdür yönetiminde, Genel Müdür Yardımcıları ile 
bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmede gerekli yönetim ve destek birimlerinden oluşur. 

Taşra teşkilatı 

MADDE 7. — Kurumun taşra teşkilatı her il merkezinde kurulacak II Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Müdürlükleri ile sosyal hizmet kuruluşlarından oluşur. 

Kurum, tespit edeceği önceliklere göre gerekli görülen yerlerden başlayarak taşra teşkilatının kuruluşu
nu tamamlar. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun teşkili ve toplanması 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Başkanlığında Adalet, 
İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma Kültür ve Turizm, imar ve iskân, 
Gençlik ve Spor, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları müsteşarlarından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile 
Diyanet işleri Başkanı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür ye Yardımcıları, Sosyal 
Hizmetler Enstitüsü Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü, Kızılay ve Türk Hava Kurumu Genel Başkan veya 
temsilcilerinden; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünün önerisi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanının onayı ile seçilecek sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş beş kişiden oluşur. 
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Kurul, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayında toplanır ve kararlar ço
ğunlukla alınır. Kurul, gerekli hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 9. — Kurulun görevleri, Kurumun çalışmaları hakkında önerilerde bulunmak, sosyal yardım 
ve hizmetlere ilişkin görüşler geliştirmek, işbirliğini sağlayıcı esasları ve bu konudaki çalışmaları değerlendir
mek, danışma niteliğinde kararlar almaktır. Kurul aldığı karar ve pnerileri bir raporla Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına sunar. 

Genel Müdürün yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10. — Bu Kanunda yazık görevler Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu işlerin 
yürütülmesi ve Kurumun temsil yetkisini uygun göreceği görevlilere devredebilir. Ancak bu husus Genel 
Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

// Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme müdürlerinin yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11. — ti Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürleri, kendilerine bağlı il teşkilatının amiri 
ve Genel Müdürlüğün temsilcisi olup, il sınırları içindeki uygulama ve işlemlerden 11 Valisi ve Genel Müdü
re karşı sorumludur. 

Atamalar 

MADDE 12. — Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşa
viri, Daire Başkanları ve Müfettişler ile Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
nın inhası üzerine müşterek kararla; Şube Müdürleri ile îl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürleri Ge
nel Müdürün teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının onayı ile atanırlar. Bunun dışında kalan uzman ve 
memurlar ile tüm görevlilerin atama, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından yapılır. 

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

BÖLÜM - III 

Malî Hükümler 

Kurumun gelirleri 

MADDE 13. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Genel bütçeden yapılacak katkılar, 
b) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz mallardan elde edilecek her çeşit gelirler, 
c) Kurum tarafından veya Kurum yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzenlene

cek sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs gelirleri, 
d) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası kuruluşlar tarafından Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır 

ve taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri, 
e) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası 

uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar, 
f) İl Özel İdarelerince bütçe imkânlarına göre yapılacak yardımlar, 
g) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna kanun, tüzük ve kararnamelerle verilmiş; kurban derisi, fitre, 

zekât toplama ve bunlara ilişkin paylar ile her türlü hakların kullanımı suretiyle elde edilecek gelirler, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 572) 



— 22 — . 

(Hükümetin Teklifi) 

h) Kanunî merkezleri Türkiye'de bulunan Bankaların ve Sigorta Şirketlerinin, her yıl malî bilançoların
da hesaplanan ve Kurumlar Vergisi hesabına esas olan kârların % l'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edile
cek gelirler, 

ı) Tekel Genel Müdürlüğü ile diğer Kurum ve tüzelkişiler tarafından üretilen sigara ve alkollü içkilerin 
satış bedellerine, satış bedelinin % 3'ünü aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarda eklene
cek payların toplamından elde edilecek gelirler, 

i) Kanunla kurulu olup Spor Toto, Mıillî Piyango gibi şans oyunları tertip eden Kuruluşların hâsılatla
rının % l'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, 

j) 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 19 uncu maddesinin 7 nci bendi uyarınca elde edilen brüt hâsılatın % 15'inin Kuruma aktarıl
masıyla elde edilecek gelirler, 

k) Kamuna dayalı olarak kurulan Döner Sermaye işletmelerinin yıllık brüt hâsılatlarının % l'inin Ku
ruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, 

1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ilan ve reklamların, ilan ve reklam be
deli üzerine eklenecek % 5 oranında paylar. Bu paylar, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 
ayrı bir hesapta toplanarak, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 3 ay içinde Kuruma ödenir. 

m) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde düzenlenen, Fuar, Festival ve Sergilere giriş biletlerine, 
Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda yapılacak Sosyal Yardım Pulu gelirleri, 

n) Döner sermaye gelirleri, 
o) Faiz gelirleri ile diğer her çeşit gelirler. 

Döner sermaye 

MADDE 14. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, bu Kanunda öngörülen temel ve sü
rekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet işlemlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve 
sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla 1 milyar lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. Bu serma
ye gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla 54 katına kadar artırılabilir. 

Döner sermaye, Kurum bütçesine bu amaçta konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye 
faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir. 
Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis olunan sermayeye mahsup edilir. 
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 

ve îhale Kanununa tabi değildir. 
Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda kurulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım satım 

işlemlerine ilişkin kurallar Maliye ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yö
netmelikte belirtilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir, ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî 
yılın 4 üncü ay sonuna kadar katma bütçeye gelir kaydedilmek üzere Kurum Saymanlığına yatırılır. Sü
resinde saymanlığa yatırılmayan kârlar döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu gö
revleri yürütenlerden 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde düzenlene
cek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onaylı 
birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere iliş karşılanır. 
rılacak personelin her türlü giderleri döner sermayedenkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştı-
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Malî kolaylıklar 

MADDE 15-a)—Kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim, damga res
mi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve 
kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında 
yapılacak nakdî bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bil
dirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve 
yayınlar yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins 
malzemeler, gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır. 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme kurumuna kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, kurum için de aynen uy
gulanır. 

BÖLÜM - IV 

Çeşitli Hükümler 

Tespit ve inceleme 

MADDE 16. — Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sosyal hizmet
lere muhtaç diğer kişilerin tespiti ve incelenmesinde Kurum görevlidir. 

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

Korunma kararı 

MADDE 17. — Korunmaya muhtaç çocukların Kurum sorumluluğunda bakılıp yetiştirilmeleri husu
sundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karar için gerekli evrakın düzenlen
mesi ve ilgili mahkemeye gönderilmesi Kurumca yerine getirilir. 

Kurum yaptığı inceleme sonucu haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk gördüğü ço
cukları mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında ba
kım altına alır. 

Korunma kararının süresi ve kaldırılması 

MADDE 18. — Korunma kararları genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder ancak, gerekli gö
rülen durumlarda kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabilece
ği gibi reşit olduktan sonra da zorunlu hallerde çocuğun izni alınmak şartıyla devamı hususunda karar ve
rilebilir. Kurum, korunma kararı kalkan çocukların toplum içinde izlenmesinden de sorumludur. 

Korunmaya muhtaç çocukların öğretimlerinin sağlanması 

MADDE 19. — Okul çağındaki korunmaya muhtaç çocukların öğretimleri ya da bir meslek sahibi 
edilmeleri Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kuruluşlarına ait okullarda gerçekleştirilir, tik öğrenimini 
tamamlayan korunmaya muhtaç çocuklardan yetenekli görülenlerin daha ileri düzeyde tahsil yapmak üzere 
üst okullara devamı, ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca yeterli kontenjan ayrılmak suretiyle öncelikle sağlanır. 

Kör, sağır, konuşma özürlü, ortapedik ve diğer bedensel sakatlar ile aklî ve ruhî yönden özürlü ve 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 572) 



— 24 — 

(Hükümetin Teklifi) 

benzeri durumda olup da özel eğitime ihtiyaç gösteren korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesis edilen okullarda yerine getirilir. 

Mirasın Kuruma geçmesi 

MADDE 20. — Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken kanunî mirasçı bırakmaksızın ölen kimse
lerin mirası Kuruma geçer. Kurum terekenin borcundan ancak kendisine geçen mallar ölçüsünde sorumlu 
olur. 

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 ve temlik edilemez, haciz edilemez. 

Dava açma hakkı 

MADDE 22. — Kurum, kendisine yardımda bulunduğu kişiler için Medenî Kanun hükümlerine göre 
nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava açmak ve ödediği yardım paraları ile aynî yardımların tuta
rını ve diğer her türlü giderleri bu kişilerden istemek hakkına sahiptir. 

Kurumun malları 

MADDE 23. — Kurumun mal, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile vesair malları Devlet 
malı hükmündedir. Bunlar üzerinde suç işleyen memurlar bu suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi ce
zalandırılır. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflas hükümleri yürümez. 

Kuruma ait taşınmaz malların satış ve devrinde Maliye Bakanlığının izninin alınması zorunludur. 

Kurumun teşkilâtı bulunmayan yerlerde hizmetin yürütülmesi : 

MADDE 24. — Kurum, teşkilâtlanması bütün yurtta tamamlanıncaya kadar, ihtiyaç duyulan alan ve ko
nularda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ile işbirliği halinde gerekli hizmetlerin yerine getiril
mesini sağlar. 

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. 

Onurlandırma 

MADDE 26. — Kuruma maddî ve manevî büyük hizmet ve katkılarda bulunan özel ve tüzelkişiler, 
yönetmelikçe belirlenecek esaslara uygun olarak madalya veya diğer şekillerde onurlandırılır ve bunların 
adı Kurumun onur levhası ve listelerine işlenir. 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü 

MADDE 27. — 12.6.1959 tarih ve 7355 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruma 
bağlanmıştır. Kurum, Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idarî ve bilimsel işlerini düzenlemek ve denetimini 
yapmada yetkilidir. 
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Yönetmelikler 

MADDE 28. — Merkez ve taşra teşkilatı ile kuruluşların görev, sorumluluk ve işleyişleri, görevlilerin 
yetki ve sorumlulukları, atanacaklarda aranacak nitelikler; bu Kanun gereğince yapılacak her türlü yardım 
ve hizmetlerin kapsamı, hizmetlerin uygulanışı, kimlerin hangi şartlarla nasıl ve ne ölçüde yardım ve hiz
metlerden yararlanacağı, yardımların ödeme ve durdurulmasının şekil ve esasları; sosyal yardım pulları
nın şekli, dağıtımı, bedellerinin tahsili ile diğer gelirlerinin tahsil usul ve esasları, bu konuda kişi ve kurum
ların görev ve sorumlulukları; kamu kuruluşları, belediyeler, İl özel İdareleri ile gerçek ve özel hukuk tü
zel kişilerine ait sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili olarak bu Kanunla Kuruma verilen görevlere ilişkin esas
lar çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 29. — 3017 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 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 Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 1 inci maddesinin (b) fıkrası, 
15.5.1957 tarih ve 6972 Sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyeti sürdürülecek olan Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun işleyişine son verilmiştir. 

BOLÜM - V 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmet
ler Genel Müdürlüğünce işletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaatları sürdürülen kreş ve 
gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; Devlet yatırım programları çerçevesinde yap
tırılmış bulunan ya da Kanun yürürlüğe girdiği tarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurt
ları; İller Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirme yurt
lan ile her türlü kuruluşları; Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun genel merkezi, il merkezi bağımsız şube, 
şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm büro, müessese ve işletmeleri; bunların döner sermayeleri; tüm taşı
nır taşınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devrolunur. 

Devir işlemleri genel hükümlere göre ve mahallî mülkî amirin nezaret ve koordinatörlüğünde yapılır. 
Bunlardan Hazine mülkleri dışında kalan tüzelkişilere ait taşınmaz mallar Hazine adına tescil edilerek be
delsiz olarak Kuruma temlik olunur. Devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve vergiden muaftır. 

Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mahallî mülkî amir
lerinin gözetiminde eski mevzuatlarına göre yönetilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2-a) Kuruma devredilen hizmetleri, halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliklerinde mevcut kadrolarda yürüten per
sonel bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde kadroları ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna devredilir. Bu şekilde devredilen kadrolar Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ve Ma
liye Bakanlığına bildirilir. 

b) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda halen çalışmakta olanlardan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunda memur statüsü ile devam etmek isteyenler, bu Kanunun yayımından sonraki 3 ay içinde 
başvurmaları kaydiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derece tavanını aşmamak şartıyla 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri ve 20.2.1979 tarihli 
2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar için ayrıca söz konusu Kanun hükümleri 
ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda geçirdikleri hizmetlerinin her yıl 1 kademe her 3 yılı 1 derece sa
yılmak üzere derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle ve münhasıran bunlar için Devlet P.ersonel Dai-
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resinin uygun görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilecek 
memur kadrolarına intibak ettirilerek atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kuruma devrolunan hizmetlerle ilgili olarak 1982 yılı bütçesinde yer alan 
ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçesine aktarmaya, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1982 
yılı bütçesini Katma Bütçe olarak düzenlemeye ve Maliye Bakanlığı bütçesinde oluşturulan ödeneği katma 
bütçeli kuruluşun bütçesine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bütçe Maliye Bakanlığınca Yasama Organının onayına sunulur. Ancak onay işlemleri tamamlanıncaya 
kadar kurum hizmetleri Maliye Bakanlığınca düzenlenen bütçeye tasarruf etmek suretiyle yürütür. 

Yürürlük 

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 31. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

8 , 7 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baylcara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N« özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakamı 
K, Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr* S* Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Mertte? 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bak. 
Prof. Dr, K, Küıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. U Öztrâk 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H, Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A, Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Af„ Turgut 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
Af., R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
& Side 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T, Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunla, sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin esasları tespit etmek, hizmetlerin etkili 
ve kapsamlı olarak bir bütün halinde ve belirli standartlarda uygulanmasını sağlamak amacıyla, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip, katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun Merkezi Ankara'dadır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılara ilişkin 
refah hizmetleri ile diğer sosyal hizmetleri ve bunlara ait faaliyet ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları : 
a) Sosyal Hizmetler : Kişi ve ailelerin bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında olu

şan maddî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, sosyal sorunlarının ön
lenmesi ve çözümlenmesinde, insan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sosyal refahlarının sağlanma
sında yardımcı olmak amacıyla yapılan sistemli ve programlı hizmetlerdir. 

b) Korunmaya Muhtaç Çocuk : Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsî güvenlikleri tehlikede olup; 
ana veya babasız, ana veya babası belli olmayan, ana veya babası tarafından terkedilen, ana veya babası 
tarafından ihmal edilen ve korunmasız kalan; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kul
lanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. 

c) Muhtaç Sakat : Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli bir oranda fonksiyon kaybına neden 
olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup korunma
ya, yardıma, bakıma ve yetiştirilmeye muhtaç kişidir. 

d) Muhtaç Yaşlı : Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma 
muhtaç yaşlı statüsündeki kişidir. 

e) Sosyal Hizmet Kuruluşları : Bu Kanun kapsamı içindeki sosyal yardım ve hizmete muhtaç kişi ve aile
lere ilişkin uygulamaları doğrudan veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek üzere kurulmuş bu
lunan kuruluşlardır. 

f) Kurum : Bu Kanunda geçen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu «Kurum» deyimi ile ifade 
edilmiştir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve 
diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri 
ve özel hukuk tüzelkişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal hizmetlerden 
faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kap sar < 

Tanımlar 

MADDE 3. — Kanunda geçen; 
a) «Sosyal Hizmetler»; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dı

şında oluşan maddî, manevî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal 
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, 

b) «Korunmaya Muhtaç Çocuk»; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsî güvenlikleri tehlikede olup; 
1. Ana veya babasız, ana ve babasız, 
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 
3. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terke dilen, 
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri 

kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alış kanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa 
sürüklenen, 

Çocuğu, 
c) «Muhtaç Sakat»; bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına neden 

olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup korunma
ya, yardıma, bakıma ve yetiştirilmeye muhtaç kişiyi, 

d) «Muhtaç Yaşlı»; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma 
muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi, 

e) Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette bulunan kuruluş
lar olup, bunlardan; 

1. «Çocuk Yuvaları»; 0 - 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran 
kız çocuklarının, bedensel eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmala
rını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, 

2. «Yetiştirme Yurtları»; 13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya 
meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan. 
yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, 

3. «Kreş ve Gündüz Bakımevleri»; 0 - 6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, beden
sel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak 
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amacıyla kurulan ve sunduğu hizmetler karşılığında ücret alan ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşla
rını, 

4. «Huzurevleri»; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, 

5. «Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri»; bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşa
mın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi 
kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bak
mak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını, 

f) «Kurum»; bu Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, 
İfade eder. 

Genel esaslar 

MADDE 4. — Sosyal hizmetlere İlişkin genel esaslar şunlardır : 
a) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, 

halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. 
b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasın

da koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işler
lik kazandırılır. 

c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç sakat ve muhtaç 
yaşlıya öncelik tanınır. 

d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı göze
tilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, muhtaç olma derecesi ve başvuru 
veya tespit sırası esas alınarak belirlenir. 

e) Korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin sosyal hizmetler, ancak bu Kanunla kurulan Kurum tarafından 
yürütülür. 

f) Bu Kanunla^ kurulan Kuruma bağlı kuruluşların dışındaki sosyal hizmet kuruluşlarının kurulması 
izne tabi olup, alınacak tertip ve tedbirlerle bunların hizmet, işleyiş ve personele ilişkin hususlarda tespit 
edilen standart ve esaslara uygun olarak faaliyette bulunmaları sağlanır. 

g) Sosyal hizmet kuruluşlarının coğrafik ve fonksiyonel görev alanlarının ve yurt sathında dengeli dağı
lımlarının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde düzenlenmesi esastır. 

h) Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının korunmaya muhtaç çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psiko
lojik özellikleri ile özür dereceleri dikkate alınarak gruplandırılması ve özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri 
ile aynı mahallerde tesis edilerek dede - torun, nine - torun ilişkilerinin sağlanması esas alınır. 

ı) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilere hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şe
kilde yerine getirilir. 

j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak personelin seçim ve niteliklerinin tespitinde ve 
bunların hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde bu Kurum ve kuruluşların hizmet özellikleri dik
kate alınır. 

k) Korunmaya muhtaç çocukların Türk, örf, âdet, inanç ve millî ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan 
sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir 
is veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkânlar 
ölçüsünde desteklenmeleri esastır. 

1) Muhtaç, sakat ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç sakatların 
toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyon
larının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her 
türlü tertip ve tedbir alınır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Teşkilat 

Görevler 

MADDE 4. — Kurumun görevleri şunlardır : ' 
a) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak 

tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanlık ve kuruluş
lar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevler 

Kurulup 

MADDE 5. — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görevleri yapmak 
üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine 
sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

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

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu 

MADDE 6. — Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Başkanlığında, 
Adalet, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma, Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Gençlik ve Spor, Sosyal 
Güvenlik bakanlıkları müsteşar veya müsteşar yardımcılarından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı veya 
yardımcısı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdüründen, Sosyal Hizmetler Eğitim 
ve Araştırma Merkezi Müdüründen, Yüksek öğretim Kurulu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu başkanlarından, Kızılay ve Türk Hava Kurumu Genel başkanlarından Vakıflar ve Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Genel müdürlerinden ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünün önerisi üze
rine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca seçilecek sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş beş kişiden olu
şur. 

Kurul, 23 Nisan günü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının çağrısı üzerine her yıl kasım ayında topla
nır. Gerekli hallerde Kurul, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Kurum tarafından yerine getirilir. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 7. — Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen veya Kurul üyelerinin teklif ettiği sosyal hizmet

lere veya uygulanmasına ilişkin konuları incelemek, değerlendirmek ve bu konularda Bakanlığa görüş ve tav
siyelerde bulunmak. 

b) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet uygulamalarıyla ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasın* 
da ortaya çıkan sorunları incelemek ve bu sorunların çözümü için gerekli işbirliği esaslarını belirlemek. 

c) Sosyal hizmetlere ilişkin olarak hazırlanan kanun tasarısı ve teklifleri, tüzük ve yönetmelikler hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına görüş bildirmek. 

Kurumun kuruluşu 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, bir genel müdürün yöne
timinde merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 

Kurumun görevleri 

MADDE 9. — Kurumun görevleri şunlardır : 
a) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak 

tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşlar arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 
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b) Öncelikle korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıları tespit etmek, bunların 
korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek; bu hiz
metler için uygun kuruluşlar kurmak ve işletmek; hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler 
arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, çalışma esaslarım ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda 
görevlendirmek, 

c) Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak 
amacıyla gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek, 

d) Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi 
sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliği ölçüsünde aynî ve nakdî yardımlarda bulun
mak amacıyla gerekli hizmet ve programlan geliştirmek ve uygulamak, 

e) Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımını sağlamak 
ve organize etmek; toplumun örf ve âdetlerine göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliş
tirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, yardımda 
bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlara yol göstermek, 

f) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının açılış izni, per
sonel standartları ve işleyişlerine ilişkin kuralları tespit etmek, onaylamak, denetimlerini yapmak ve kurallara 
uymayanların faaliyetlerini durdurmak, 

Kamu kuruluşlarınca açılacak sosyal hizmet kuruluşlarının personel ve hizmet standartlarını tespit et
mek, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği içinde denetimlerini yerine getirmek, 

g) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak; 
uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve işbirliğinde bulunmak, 

h) Toplumun değişen ihtiyâçlarına göre sosyal hizmetler alanına giren diğer görevleri yerine getirmek. 

Kurumun teşkilatı 

MADDE 5. — Kurum, bir Genel Müdürün yönetiminde, bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilme
sini sağlayaeak şekilde, merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ve Sosyal Hizmetler 
Enstitüsünden oluşur. 

Merkez teşkilatı 

MADDE 6. — Kurumun Merkez Teşkilatı, bir Genel Müdür yönetiminde, üç Genel Müdür Yardımcısı 
İle aşağıda ad ve görevleri yazılı anabirimlerden oluşur. 

a) Aile ve Çocuk Hizmetleri Dairesi : - . « ,̂ 
Aile refahı hizmetleri; korunmaya muhtaç çocukların tespiti, korunma altına alınması, bakımı, yetiştiril

mesi ve toplum içinde izlenmesi ile ilgili her türlü hizmetleri; çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçi
lerin çocuklarının bakımı ve korunmasını sağlamak üzere kreş ve gündüz bakımevi ile yatılı hizmetleri geliş
tirmek ve yürütmekle görevlidir. 

b) Yaşlı Hizmetleri Dairesi : 
Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılarla ilgili her türlü sosyal hizmetleri oluşturmak ve yürüt

mekle görevlidir. 
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b) Öncelikle korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıların tespiti, bunların ko
runması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hiz
metler için 3 üncü maddede tanımları yapılan sosyal hizmet kuruluşlarım 4 üncü maddede belirtilen esaslar 
çerçevesinde kurmak ve işletmek, 

c) Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak 
amacıyla imkânları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek. 

d) Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarım en düşük düzeyde dahi sür
dürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak 
amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak. 

e) Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımını sağla
mak ve organize etmek; toplumun örf, âdet ve inançlarına göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin prog
ramlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuru
luşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek. 

f) Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde sos
yal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve 
tavsiyelerde bulunmak. 

g) Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının açılış iznine, her türlü standart
larına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve 
bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak. 

h) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, 
uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbir
liğinde bulunmak. 

ı) Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, çalışma 
esaslarını ve sorumluluklarım belirlemek ve ilgili alanlarda görevlendirmek. 

j) Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre sosyal hizmetler alanına giren veya kanunlarla verilen diğer gö
revleri yerine getirmek. 

Kurumun merkez teşkilatı ve görevleri 

MADDE 10. — Kurumun merkez teşkilatı bir genel müdür, üç genel müdür yardımcısı ile aşağıdaki 
esas birimlerden oluşur. 

a) Özel Kalem, 
b) Hukuk Müşavirliği •, 
c) Teftiş Kurulu, 

d) Planlama, Koordinasyon ve Etüt Dairesi, 
e) Aile ve Çocuk Hizmetleri Dairesi, 
f) Yaşlı Hizmetleri Dairesi, 

g) Sakatların Korunması ve Rehabilitasyonu Dairesi, 
h) Genel Sosyal Hizmetler Dairesi, 
ı) Personel ve tdarî îşler Dairesi, 
j) Destek Hizmetleri Dairesi, 
k) Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. 
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c) Sakatların Korunması ve Rehabilitasyonu Dairesi : 
Sakat kimselerin korunması, bakımı ye rehabilitasyonuna ilişkin hizmetleri geliştirmek ve yürütmekle gö

revlidir. 
d) Genel Sosyal Hizmetler Dairesi: 
Yoksullara aynî ve nakdî yardımlarda 'bulunmak amacıyla, gerekli sosyal yardım, hizmet ve program

larını geliştirmek ve yürütmek; halkın Kurum hizmetlerine gönüllü katkı ve katılımını sağlamak ve orga
nize etmek; kamusal ve gönüllü kuruluşların sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarında işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamada yardımcı olmak; uluslararası düzeydeki sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değer
lendirmek ve uluslararası sosyal hizmet vakalarına ilişkin çalışmalar ile Kurumun yabancı ülkelerle olan His
silerini yürütmek; toplumun değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek sosyal hizmetler alanına giren diğer gö
revleri yerine getirmekle görevlidir. 

e) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi : 
Sosyal hizmetler alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, uygulamalara ilişkin istatis

tik bilgileri toplayıp değerlendirmek; bu alandaki standart ve esasları tespit etmek; birimler arasında işbir
liği ve koordinasyonu sağlamak; çalışma planlan ve programları ile Kurum bütçesini ve yatırım programları
nı planlamak, değerlendirmek ve izlemek; sosyal hizmetlere ilişkin konularda görüş oluşturmak ve bildir
mekle görevlidir. 

f) Eğitim, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi : 
Sosyal Hizmetler alanındaki uygulamaları yerine getirecek personelin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi dü

zeylerinin yükseltilmesi için gerekli programlan geliştirmek ve uygulamak, kurslar açmak, hizmetiçi eğitim 
programlarını oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak; sosyal hizmetler alanına giren konularda toplum bi
lincinin geliştirilmesi ve toplumun eğitilmesi için gerekli uygulamaları yerine getirmek; sosyal hizmetlerle 
ilgili yayın ve tanıtma faaliyetleri ile halkla ilişkileri yürütmekle görevlidir. 

g) Destek Hizmetleri Dairesi : 
Merkez ve taşra teşkilatının her çeşit, araç, gereç ve malzeme ihtiyacının, karşılanması, dağıtımı, bakım 

ve onarımının sağlanması ve envanterinin çıkartılması; inşaat, bina onarımı ve emlak işlerinin yürütülmesi ile 
görevlidir. 

h) Personel ve İdarî İşler Dairesi: 
Kurum personelinin, her türlü özlük ve sicil işleri ile tayin işlemlerini yürütmek; Kuruma gelen bütün ev

rak vesâireyi teslim almak, kaydetmek ve usulünce yerlerine dağıtmak, Kurumdan çıkan evrakı da aynı şe
kilde yerlerine göndermek; Kurumun evrak deposu ve arşiv işlerini düzenlemek ve muhafaza etmek ve di
ğer idarî işleri yerine getirmekle görevlidir. 

ı) Teftiş Kurulu : 
Teftiş Kurulu ve müfettişler doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlı olup onun adına, Kurumun temel 

görev ve sorumlulukları çerçevesinde sosyal hizmet kuruluşlarının işleyiş, yönetim, 'bütçe ve personeline 
ait her türlü konuda teftişini yapmakla görevlidir. 

i) Hukuk Müşavirliği : 
Kurumun hukuk işlerini yürütmek; gerektiğinde Kurum hizmetlerine ilişkin hukukî konularda görüş oluş

turmak ve tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. 
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Genel Müdür ve yardımcıları ile (k) bendindeki müdürlük haris yukarıda sayılan birimlerin görev, yetki 
ve sorumlulukları, 4 üncü maddede belirtilen genel esaslar içinde ve 9 uncu maddede yer alan Kurum görev
leri dikkate alınarak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri 

MADDE 11. — Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bir müdürün yönetiminde 
bir müdür yardımcısı ile Eğitim, Araştırma, Yayım ve Dokümantasyon şubeleri ve İdarî işler Şefliğinden 
oluşur. 

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır : 
a) Sosyal hizmetler alanındaki uygulamaları yerine getirecek personelin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi 

düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programlarını 
oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak, 
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Taşra teşkilatı 

MADDE 7. — Kurumun taşra teşkilatı, -11 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme müdürlükleri ile sosyal 
hizmet kuruluşlarından oluşur. 

Kurum, tespit edeceği önceliklere göre gerekli görülen yerlerden başlayarak taşra teşkilatının kuruluşunu 
tamamlar. 

Sosyal hizmetler danışma kurulunun teşkili ve toplanması 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının başkanlığında Ada
let, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Kültür ve Turizm, İmar 
ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Gençlik ve Spor, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları müsteşarlarından veya 
bu bakanlıkların müsteşar yardımcılarından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı veya yardımcısı ile Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür ve Yardımcıları, Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay ve Türk Hava Kurumu Genel Başkan veya temsilcilerinden; Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünün önerisi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının onayı 
ile seçilecek, sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, beş kişiden oluşur. 

Kurul, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayında toplanır ve kararlar ço
ğunlukla alınır. Kurul, gerekli hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca olağanüstü toplantıya çağrılabi
lir. 

Sosyal hizmetler danışma kurulunun görevleri 

MADDE 9. — Kurulun görevleri, Kurumun çalış maları hakkında önerilerde bulunmak, sosyal yardım 
ve hizmetlere ilişkin görüşler geliştirmek, işbirliğini sağlayıcı esasları ve bu konudaki çalışmaları değerlendir
mek, danışma niteliğinde kararlar almaktır. Kurul aldığı karar ve önerileri bir raporla Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına sunar. 

Genel müdürün yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10. — Bu Kanunda yazılı görevler Genel Müdür tarafından yürütülür. Zaruret halinde Genel 
Müdür bu işlerin yürütülmesi ve Kurumu temsil yetkisini, uygun göreceği görevlilere devredebilir. Ancak bu 
husus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
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b) Sosyal hizmetler alanına giren konularda toplum bilincinin geliştirilmesi ve toplumun eğitilmesi faa
liyetlerini yürütmek, 

c) Sosyal hizmetler alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, 
d) Korunmaya muhtaç çocuklar, her yaş grubundaki sakatlar, muhtaç yaşlılar, yoksullar, muhtaç aile

ler ile diğer yardıma muhtaç kişilere uygulanacak sosyal hizmet yöntem ve tekniklerini belirlemek ve gelişti
rilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, 

e) Sosyal hizmet kuruluşlarınca uygulanan hizmet programlarının teknik yönlerine ilişkin değerlendirme
ler yapmak ve geliştirilmesini sağlayıcı önerilerde bulunmak, 

f) Fertlerin sosyal intibaksızlıklarını gidermeye ve toplum kalkınmasını temine yarayacak tedbirleri araş
tırmak, 

g) Sosyal hizmetlere ilişkin konularda yayın ve dokümantasyon işlerini yerine getirmek, 
h) Sosyal hizmetlere ilişkin bilimsel faaliyetlerde bulunmak. 

Taşra teşkilatı 

MADDE 12. — Kurumun taşra teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur : 
a) îl Sosyal Hizmetler Kurulu, 
b) il sosyal hizmetler müdürlükleri, 
c) ihtiyaç duyulan ilçelerde kurulacak sosyal hizmetler şubeleri, 
d) Sosyal hizmet kuruluşları. 
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İl sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme müdürünün yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11. — İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdürü kendisine bağlı il teşkilatının amiri ve Ge
nel Müdürlüğün temsilcisi olup, il sınırlan içindeki uygulama ve işlemlerden Vali ve Genel Müdüre karşı so
rumludur. 
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// Sosyal Hizmetler Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esasları 

MADDE 13. — İl Sosyal Hizmetler Kurulu valinin başkanlığında aşağıdaki temsilcilerden oluşur. 
a) İl idare kurulu üyeleri ile il sosyal hizmetler müdürü, 
b) il merkez belediye başkanı, 
c) Varsa ildeki üniversite rektörleri, yoksa dekanlar, dekan da yoksa, enstitü ve yüksekokul müdürleri, 
d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden vali tarafından seçilecek en az iki en çok altı üye, 
e) Sosyal hizmetler alanında yararlı faaliyetleriyle tanınmış kişiler arasından vali tarafından seçilecek en 

az iki en çok altı üye, 
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyelerin görev süreleri iki yıl olup bunların yeniden seçilmeleri mümkün

dür. 
Kurul mart, haziran, eylül ve aralık aylarının ilk haftasında olmak üzere senede en az dört defa toplanır. 

Vali gerektiğinde kurulu ayrıca toplantıya çağırabilir. 

Kurul, ilde sosyal hizmetlerle ilgili uygulamaları değerlendirmek, karşılaşılan güçlüklere çözüm yolları araş
tırmak, bu alandaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek, halkın katkı ve katılımının Kurum hizmetleri çer
çevesinde devamlılığını sağlayıcı tedbirleri almak ve bu konularda görüş oluşturmakla görevlidir. 

Kurul üyelerinin seçimi ve çalışma usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

// sosyal hizmetler müdürlüğü kuruluş, kadro ve görevleri 

MADDE 14. — îl sosyal hizmetler müdürlüklerinin kuruluş ve kadroları hizmet alanlarına ve nüfus yo
ğunluklarına göre tespit edilir. 

îl sosyal hizmetler müdürü, Kurumun ildeki temsilcisi ve il idare şube başkanı statüsünde olup ildeki Ku
ruma bağlı kuruluşların amiridir, ti sosyal hizmetler müdürü, il sınırları içindeki uygulama ve işlemlerden 
vali ve genel müdüre karşı sorumludur. 

ihtiyaç duyulan ilçelerde il sosyal hizmetler müdürlüklerine bağlı sosyal hizmetler şubeleri kurulur. 

Sosyal hizmet kuruluşları 

MADDE 15. — Sosyal hizmet kuruluşlarının görevleri, bu kuruluşlarda çalışan personelin görev, yetki ve 
sorumlulukları 3 üncü maddedeki tanımlar 4 üncü maddede belirtilen genel esaslar dikkate alınarak yönetme
likle düzenlenir. 

Personel statüsü 

MADDE 16. — Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
Kurum, hizmetin gereği veya daimî kadro ile yapılamayan veya daimî kadro ile yapılması güçlük arz 

eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Bu personel tercihan 40 yaşını doldurmuş kişiler arasın
dan seçilir. 

Korunmaya ve bakıma alınmış olup, iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar; bulundukları sosyal hizmet 
kuruluşlarının uygun görülen hizmetlerinde bu hizmetlerle ilgili kadroların boş tutulması ve her boş kadro 
karşılığı haftada 40 saati geçmemek üzere tespit edilecek çalışma saatleri içinde, saat başına ücret ödenmek 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, iş ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hükümlerine tabi ol
maksızın Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşme ile çalıştırılabilirler. Saat ücreti asgarî ücretin aylık ça
lışma saati toplamına bölünmesi ile tespit edilir. Bir kadro karşılığında çalışma saati ile sınırlı olmak üzere 
birden fazla kişi çalıştırılabilir. Ancak kişi başına ayda 60 saatin dışında ücret ödenemez. Bu şekilde çalışma
nın usul ve esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Atamalar 

MADDE 12. — Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Mü
şaviri, Daire Başkanları ve Müfettişler ile Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının inhası üzerine müşterek kararla; Şube Müdürleri ile ti Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müdür
leri Genel Müdürün teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının onayı ile atanırlar. Bunun dışında ka
lan uzman ve memurlar ile tüm görevlilerin atama, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından yapılır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Kurumun gelirleri 

MADDE 13. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı, 
b) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz mallardan elde edilecek her çeşit gelirler, 
c) Kurum tarafından veya kurum yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzenlene

cek sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs gelirleri, 
d) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararsı resmî ve özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tarafın

dan kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır ve taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri, 
e) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 103, üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uya

rınca belediyelerce yapılacak yardımlar, 
f) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna kanun, tüzük ve kararnamelerle verilmiş; 

kurban derisi, fitre, zekât toplama ve bunlara ilişkin paylar ile her türlü hakların kullanımı suretiyle elde 
edilecek gelirler, 

g) Kanunla kurulmuş olan Spor - Toto, Millî Piyango gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların hâ
sılatının '% l'inin ıkuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, 

h) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde düzenlenen fuar, festival ve sergilere giriş biletlerine, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilen miktarda yapıştırılacak sosyal yardım pulu gelirleri, 

ı) Döner sermaye gelirleri, 
j) Fa!iz gelirleri ile diğer her çeşit gelirler. 

Döner sermaye 

MADDE 14. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, bu Kanunda Öngörülen temel ve sü
rekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet işlemlerini isürdürebilmek için gerekli yerde ve sa
yıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla iki milyar lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner sermaye, Kurum bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye faa
liyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 
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Atamalar 

MADDE 17. — Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve Birinci Hukuk Müşaviri 23.4.1981 tarihli 
2451 sayılı Kanun hükümlerine göre müşterek kararla; Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Mü
dürü ile Kurumun 1 - 4 üncü derecedeki kadrolarına Genel Müdürün teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nının onayı ile diğer kadrolara Genel Müdürün onayı ile atama yapılır. 

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarda Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Müdürünün görüşü alınır. 

Genel Müdür ve iki yardımcısı, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan 
daire başkanları, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve yardımcısı tercihan sosyal hizmet
ler alanında yükseköğrenim görmüş olanlar arasından atanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Kurumun gelirleri 

MADDE 18. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Genel Bütçeden yapılacak Hazine yardımı, 
b) Döner sermaye gelirleri, 
c) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz mallardan el de edilecek her çeşit gelirler, 
d) Kurum tarafından veya kurum yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenecek 

sosyal faaliyetler ile her türlü teşebbüs gelirleri , 
e) Gerçek ve tüzelkişilerle uluslararası resmî ve Özel kuruluşlar ve yabancı benzer kuruluşlar tarafından 

Kuruma yapılacak aynî ve nakdî taşınır ve taşınmaz her çeşit bağışlar ve bunların gelirleri, 
f) Türk Tarih Kurumunca toplanacak kurban derisi, fitre, zekât gelirlerinden Kuruma ayrılan paylar, 
g) Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde düzenlenen fuar, festival, sergi ve benzeri yerlere giriş bi

letlerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda yapıştırılacak sosyal yardım pulu gelirleri, 
h) Kanunla kurulmuş olan Spor - Toto, Millî Piyango gibi şans oyunları tertip eden turuluşların aylık 

hâsılatlarının % l'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, 
ı) 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uya

rınca belediyelerce yapılacak yardımlar, 
j) il özel idareleri bütçelerine bir önceki yıl ödeneklerinin % 5'inden az olmamak üzere konulacak yar

dımlar, 
k) Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olanlar hariç) yıllık 

brüt hâsılatlarının % l'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler. 
Yukarıda sayılan gelirlerden (h) ve (k) bentlerinde belirtilenler, hâsılatın elde edilmesini takip eden ayın 

son gününe kadar, (ı) ve (j) bentlerinde belirtilenler, üçer aylık devreler itibariyle ve bu devreleri takip eden 
on gün içinde Kuruma ödenmek zorundadır. Bu süreler içinde ödemelerin yapılmasından ilgili kurum ve 
kuruluşların yetkili amirleri ile saymanları ortaklaşa sorumlu olup, ödemelerin geciktirilmesi halinde öden
mesi gereken miktarlar % 5 cezaî faizle birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

Döner sermaye 

MADDE 19. — Kuruma, bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan 
üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak 
amacıyla dki milyar lira sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner sermaye, Kurum bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye faa
liyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 
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Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye -ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir. 
Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis olunan sermayeye mahsup edilir. 
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 

ve ihale Kanununa tabi değildir. 
Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda kurulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım satım iş

lemlerine ilişkin kurallar Maliye ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yö
netmelikte belirtilir. 

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

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

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler dcin malî yılı izleyen 4 ay içinde düzenlenecek 
bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onaylı bi
rer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştırı
lacak personelin her türlü giderleri döner sermayeden karşılanır. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 15. — a) Kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, re
sim ve harçlardan muaftır. Bağış, yardım ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış, yardım ve vasiyet yapanların 
koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında 
yapılacak nakdî bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildiri
lecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve 
yayınlar yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak şartıyla gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim 
ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri bağış ve yardım yolluyla gelen aynı cins malzemeler için şart
sız olarak uygulanır. 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de aynen uygu
lanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tespit ve inceleme 

MADDE 16. — Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere 
muhtaç diğer kişilerin tespiti ve incelenmesinde Kurum görevlidir. 

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

I . ' 
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Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir. 
Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis olunan sermayeye mahsup edilir. 
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 

ve îhale Kanununa tabi değildir. 
Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda kurulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım satım 

işlemlerine ilişkin kurallar Maliye ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yö
netmelikte belirtilir. 

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

ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî yılın MART ayı sonuna kadar katma 
bütçeye gelir kaydedilmek üzere Kurum Saymanlığına yatırılır. Süresinde saymanlığa yatırılmayan kârlar dö
ner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde düzenlenecek 
bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onaylı birer 
örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştırılacak 
personelin her türlü giderleri döner sermayeden karşılanır. 

Döner sermaye saymanları Kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca atanır. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 20. —a) Kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler vergi, resim 
ve harçlardan muaftır. Bağış, yardım ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış, yardım ve vasiyet yapanların 
koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında 
yapılacak nakdî bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildi
rilecek gelirlerden ve kurum kazancıdan indirilir. 

c) Kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithal edilen makine, teçhizat, malzeme ve yayınlar 
gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri bağış ve yardım yo
luyla gelen aynı cins malzemeler için şartsız olarak uygulanır. 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, Kurum için de aynen uy
gulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tespit, İnceleme ve Koruma 

Tespit ve inceleme 

MADDE 21. — Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sosyal 
hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir. 

Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bulunulmasında 
mahallî mülkî amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta 
memurları yükümlüdürler. 
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Korunma kararı 
MADDE 17. — Korunmaya muhtaç çocukların kurum sorumluluğunda bakılıp yetiştiriılrndleri hususun

daki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karar için gerekli belgeler kurumca düzen
lenir ve ilgili mahkemeye gönderilir. 

Kurum yaptığı inceleme sonucu, haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk gördüğü ço
cukları mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında bakım 
altına alınır. 

Korunma kararının süresi ve kaldırılması 
MADDE 18. — Korunma kararlarının genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder, Ancak, bu 

kararlar gerekli görülen durumlarda kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan 
önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan sonra da zorunlu hallerde çocuğun rızası alınmalk şartıyla devamı 
hususunda karar verilebilir. Kurum, korunma kararı kalkan çocukların toplum içinde izlenmesinden ve des
teklenmesinden de sorumludur. 

Korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimlerinin sağlanması 

MADDE 19. — Okul çağındaki korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri ya da bir meslek 
sahibi edilmeleri Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kuruluşlarına ait okullarda gerçekleştirilir. İlk öğreni
mini tamamlayan korunmaya muhtaç çocuklardan yetenekli görülenlerin daha ileri düzeyde öğrenim yap
mak üzere üst okullara devamı, ilgili Bakanlık: ve kuruluşlarca yeterli kontenjan ayrılmak suretiyle öncelik
le» sağlanır. 

Kör, sağır, konuşma özürlü, ortopedik ve diğer bedensel sakatlar ile aklî ve ruhî yönden özürlü ve ben
zeri durumda olup da özel eğitime ihtiyaç gösteren korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tesis edilen okullarda yerine getirilir, 
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Korunma kararı 
MADDE 22. — Korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu kanun hükümlerine göre Kurumca 

kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki 
gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karar için gerekli belgeler Kurumca düzenle
nir ve ilgili mahkemeye gönderilir. 

Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı alınıncaya 
kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında mahallî mülkî amirin onayı alınmak su
retiyle bakım altına alınır. 

Koruyucu aile 
MADDE 23. — Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi 

bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim ve gözetiminde bir «Koruyucu Aile» 
tarafından da yerine getirilebilir. Koruyucu Aile, korun maya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini gö
nüllü olarak üstlenebileceği gibi Kurumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılığında da yapabilir. 

Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına, Kurumla olan ilişkilerine, hizmetin işleyişine 
ve aileye bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Korunma kararının süresi ve kaldırılması 
MADDE 24. — Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, 

korunma (kararına neden olan şartların ortadan kalkma'sı hallinde Kurum yetkelerinin önerisi üzerine mah
kemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit okluktan sonra da çocuğun rızası alınmak şar
tıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirti
len şartlara bağlıdır. 

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan; 
1, Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına kadar, 
2. Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar korunma kanarları uzatılabilir. 
b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya mesleik sahibi edilerek kendi 

kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir. 
Bunlardan korunma kararı kalkmış, anoak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumlda bulunan kız 

çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların ermek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşı
lanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir. 

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal sakatlıkları nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalış
maktan adiz olan çocukların (korunma kararı uzatılır. 

Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla iişkilerinin devamı sağlanır, bu çocuklara gerektiğinde 'im
kânlar Ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur. 

Korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimlerinin sağlanması veya meslek sahibi yapılmaları 

MADDE 25. — Okul çağındaki korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Ba
kanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda gerçekleştirilir. 

Hefhangi bir nedenle okula devam etme imkânı bulamayan çocuklar, kamu ve özel işyerlerinde ücret mu
kabilinde çalıştırılarak bir meslek sahibi yapılırlar. Bu şekilde çalıştırılan çocukların ücretlerinin yurt idare
lerince tespit edilen miktarı kendilerine harçlık olarak verilir. Geri kalan miktar aybaşını takip eden on gün 
içinde millî bankalarda çocuk namına açtırılan hesaba yatırılır. Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve mik
tarı, yurt idaresi ile işveren arasında mahallî örf ve rayice göre tespit olunur. Bu konuya ilişkin hususlar 
bir yönetmelikle belirlenir. 

Kör, sağır, konuşma özürlü, ortopedik ve diğer bedensel sakatlar ile zihinsel ve ruhsal yönden özürlü ve 
benzeri durumda olup da özel eğitime ihtiyaç gösteren korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesis edilen okullarda yerine getirilir. 
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Mirasın kuruma geçmesi 

MADDE 20. — Kuruma bağlı kuruluşlarda bakılmakta iken mirasçı bırakmaksızın ölen kimselerin mi
rası kuruma geçer, Kurum terekenin borcundan ancak; kendisine geçen malılar ölçüsünde sorumlu olur. 

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. 

Dava açma hakkı 

MADDE 22. — Kurum, kendisine yardımda bulunduğu kişiler için Medenî Kanun hükümlerine göre 
nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava açmak ve ödediği yardım paraları ile aynı yardımların tuta
rını ve diğer her türlü giderleri bu kişilerden istemek hakkına sahiptir. 

Kurumun malları 

MADDE 23. — Kurumun mal, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile vesair malları Devlet 
malı hükmündedir. Bunlar üzerinde suç işleyen memurlar bu suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi ce
zalandırılır. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflas hükümleri yürümez. 
Kuruma ait taşınmaz malların satış ve devrinde Maliye Bakanlığının izninin alınması zorunludur. 

Kurumun teşkilatı bulunmayan yerlerde hizmetin yürütülmesi 

MADDE 24. — Kurum, teşkilatlanması bütün yurtta tamamlanıncaya kadar, ihtiyaç duyulan alan ve 
konularda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatı ve diğer birimleriyle işjbirliği halinde gerekli hizmet
lerin yerine getirilmesini sağlar. 
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Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç sakat, yaşlı ve diğer kişilere ilişkin hususlar 

MADDE 26. — Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, sakat, yaşlı ve diğer kişilerin tespiti, incelen
mesi ve bunların sosyal hizmetlerden yararlandırılmasına ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Cezaî sorumluluk 

MADDE 27. — Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarında muhafaza ve bakımlarına ter-
kedilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri haıkikında, bu suç nedeniyle genel hüküm
lere göre verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar 'ile para cezaları üçte bir oranında artırılarak hük-
molunur.1 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
Kurumla İlgili özel Hükümler 

Mirasın kuruma geçmesi 

MADDE 28. — Kuruma bağlı kuruluşlarda (bakılmakta tiken mirasçı bırakmaksızın ölen kimselerin mi
rası kuruma geçer. Kurum terekenin borcundan ancak; kendisine geçen mallar ölçüsünde sorumlu olur. 

Haciz, devir ve temlik ayrıcalığı 

MADDE 29. — Bu Kanun gereğince korunmaya ve yardıma muhtaç aile ve kişilere yapılacak ödeme
ler ve sağlanacak yardımlar başkasına devir, temlik ve haciz edilemez. 

Dava açma hakkı 

MADDE 30. — Kurum, kendisine yardımda bulunduğu kişiler için Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
göre nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava açmak hakkına sahiptir. 

Kurumun malları 

MADDE 31. — Kurumun malları Devlet malı hükmündedir. Kurumun alacakları Devlet alacağı derece
sinde imtiyazlıdır. 

Kuruma ait taşınmaz malların satış ve devrinde, Maliye Bakanlığından izin alınması zorunludur. 

Evlenme yardımı 

MADDE 32. — Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından 
evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru ay
lığının birbuçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmak
sızın ödenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 572) 



— 50 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Kurumun sembolü 

MADDE 25. — Kurum beyaz zemin üzerindeki kırmızı renkli yıldız içinde beyaz renkli ay esas alınmak. 
suretiyle, Kurumun temel amaç ve görevlerine uygun olarak sembolize edilir. 

Onurlandırma 

MADDE 26. — Kuruma ma'ddî ve manevî büyük hizmet ve katkılarda bulunan özel ve tüzelkişiler, yö
netmelikçe belirlenecek esaslara uygun olarak madalya veya diğer şekillerde onurlandırılır ve bunların adı 
Kurumun onur levhası ve listelerine işlenir. 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü 

MADDE 27. — 12.6.1959 tarih ve 7355 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruma bağ
lanmıştır. Kurum, Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idarî ve bilimsel işlerini düzenlemek ve denetimini yap
makla yetkilidir. 

Yönetmelikler 

MADDE 28. — Merkez ve Taşra Teşkilatı ile kuruluşların görev, sorumluluk ve işleyişleri, görevli
lerin yetki ve sorumlulukları, atanacaklarda aranacak nitelikler; bu Kanun gereğince yapılacak her türlü 
yardım ve hizmetlerin kapsamı, hizmetlerin uygulanışı, kimlerin hangi şartlarla nasıl ve ne ölçüde yardım ve 
hizmetlerden yararlanacağı, yardımların ödeme ve durdurulmasının şekil ve esasları; sosyal yardım pullarının 
şdkli, dağıtımı, bedellerinin tahsili ile diğer gelirlerinin tahsil usul ve esasları, bu konuda kişi ve kurumların 
görev ve sorumlulukları; kamu kuruluşları, belediyeler, 11 özel idareleri ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişile
rine ait sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili olarak bu Kanunla Kuruma verilen görevlere ilişkin esaslar en 
geç bir yıl içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
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Kurumun sembolü 

MADDE 33. — Kurum, temel amaç ve görevlerine uygun olarak varlığı sona eren Türkiye Çocuk Esir-* 
geme Kurumunun sembolü de dikkate alınarak sembolize edlir. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunum sembolü hiçbir kurum ve kuruluş tarafından -kullanılamaz ve ik-* 
libas edilemez. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Açılış izni ve standartlar 

MADDE 34. — Kurum dışındaki Kamu (kurum ve kuruluşları ile gerçek 'kişiler ve özel ihukuk tüzelki-
şilerince bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarının kurulmasına ve açılış izinlerinin verilmesi-
ne, varsa ücret tariflerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile bu kuruiluşlann hizmet ve personel standartları 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sosyal hizmet kuruluşların! kuranlar ve işletenler bu yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

Denetleme esasları 

MADDE 35. — Kamu kurum ve 'kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri tarafından iş
letilen sosyal hizmet kuruluşlarının 34 üncü maddede yer alan yönetmelik esaslarına uygunluğu Kurumun 
kontrol ve denetlemesine tabidir. 

Sosyal hizmet kuruluşları yılda en az 'bir defa Kurumca denetlenıir. 
İlgililer kontrol ve denetlemeler sırasında denetleme heyetine her türlü kolaylığı göstermekle yükümlü

dürler. 
Kontrol ve denetlemeye ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir, 

Onurlandırma 

MADDE 36. — Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve 'tüzelkişilerin her tür
lü maddî ve manevî katkı ve katılımın sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kuruma 'büyük hizmet ve katkıları 
.geçenlerin onurlandırılması 'işlemleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelikler 

MADDE 37. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler en geç altı ay içinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur., 

/ 
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Yürürlükten kaldırma < 

MADDE 29. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununda ver 
4862 sayılı Kunana Bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde Değişiklikler Yapılmasına Dair 25.4.1963 tarih ve 225 sa
yılı Kanunun Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün Kuruluşu Hakkındaki 1 inci Maddesinin (b) fıkrası, 
15.5.1957 tarih ve 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmış, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde faaliyeti sürdürülecek olan Türkiye Çocuk Esirge
me Kurumunun işleyişi ve varlığına son verilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hiz
metler Genel Müdürlüğünce işletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaatları sürdürülen kreş ve 
gündüz bakımevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; Devlet yatırım programları çerçevesinde yaptı
rılmış bulunan ya da Kanun yürürlüğe girdiği tarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurt
ları; İller Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirme yurt
ları ile her türlü kuruluşları; varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun genel merkezi, il 
merkezi, bağımsız şube, şube bağımsız kol ve kollarına ait tüm büro, müessese ve işletmeleri; bunların 
döner sermayeleri; tüm taşınır taşınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devrolunur. 

Devir işlemleri genel hükümlere göre ve mahallî mülkî amirinin veya görevlendireceği yardımcılarının 
gözetiminde yapılır. Bunlardan Hazine mülkleri dışında kalan tüzelkişilere ait taşınmaz mallar Kurum adına 
tescil olunur. Devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve vergiden muaftır. 

Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mahallî mülkî amir
leri gözetiminde eski mevzuata göre yönetilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — a) Kuruma devredilen hizmetleri yürüten personelden halen Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliklerinin mevcut kad
rolarında bulunan personel bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde kadroları ile birlikte Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilir. Bu şekilde devredilen kadrolar Başbakanlık Devlet Per
sonel Dairesi ve Maliye Bakanlığına bildirilir. 

b) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda halen çalışmakta olanlardan Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda memur statüsü ile göreve devam etmek isteyenlerden durumları me
mur olmaya elverişli olanlar bu Kanunun yayımından sonraki üç ay içinde başvurmaları kaydıyla, öğrenim 
durumlarına göre yükselebilecekleri derece tavanını aşmamak ve memurluğa girişteki sınav şartı aranmaksı
zın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri ve 20.2.1979 tarih
li 2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar için ayrıca sözkonusu Kanun hükümleri ile 
varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda geçirdikleri hizmetlerinin her yılı bir kademe her 
üç yılı bir derece sayılmak üzere derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle ve münhasıran bunlar için Dev
let Personel Dairesinin uygun görüşü ve Maliyş Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile ih
das edilecek memur kadrolarına intibak ettirilerek atanırlar. 

c) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışıp da yukarıdaki (b) fıkrasına göre 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çalıştırılmasına hukukî olanak bulunmayanlarla iş akti fes
hedilenlerin ve ilk iki ay içinde kendi rızaları ile ayrılmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi sonun
da kıdem tazminatları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca ödenir. 
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Yürürlükten kaldırma 

MADDE 38. — Aşağıda sayılan; 
a) 15.5.1957 tarih ve 6972 sayuh Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun, 
b) 12.6.1959 tarih ve 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun, 
c) 25.4.1963 tarih ve 225 saydı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununda 

ve 4862 sayılı Kanuna Bağlı (1) ve (2) sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Daıir Kanunun 1 inci mad
desinin (b) bendi, 

d) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun teşkiline ait mevzuat, 
e) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğünce işletilen veya yatırım programlarında yer alıp halen inşaatları sürdürülen kreş ve gündüz 
bakımevleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri; Devlet yatırım programları çerçevesinde yaptırılmış bulu
nan ya da Kanun yürürlüğe girdiği tarihte inşa edilmekte olan çocuk bakım ve yetiştirme yurtları; İller Korun
maya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı çocuk bakım ve yetiştirme yurtları ile her türlü 
kuruluşları; varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun genel merkezi, il merkezi, bağımsız 
şube, şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm büro, kuruluş ve işletmeleri; bunların döner sermayeleri; tüm taşı
nır taşınmaz malları, alacak ve borçları ile Kuruma devrolunur. 

Devir işlemleri genel hükümlere göre ve mahallî mülkî amirinin veya görevlendireceği yardımcılarının 
gözetiminde yapılır. Bunlardan Hazine mülkleri dışında kalan ve hizmetleri Kurumca devralınan tüzelkişilere 
ait taşınmaz mallar Kurum adına tescil olunur. Devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve vergiden muaftır. 

Kuruma devrolunacak kuruluş ve işletmeler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mahallî mülkî amir
leri gözetiminde eski mevzuata göre yönetilirler. 

Devir işlemleri en geç 31 Aralık 1983 tarihine kadar tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Varlığı sona eren Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Genel Merkez, 11 Mer
kezi, bağımsız şube, bağımsız kol ve kollarına ait tüm taşınmaz mallarına ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanu
nun yayımı tarihinden altı ay sonra sona erer. Bu süre bitiminde rayiç bedele uygun olarak tespit edilen yeni 
kira bedeli ile taşınmazı eski kiracımn kiralamaya tercih hakkı vardır. Bu hakkın Kurumun yapacağı tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır. 

Belirtilen süre içinde bu hakkım kullanmayan ve taşınmazı tahliye etmeyen kiracıların tahliyeleri icra me
murluğundan istenebilir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — 1983 malî yılı sonuna kadar, devrolunan hizmetlerin aksamadan yürütülmesini 
sağlamak üzere; 

a) Devrolunan hizmetlerden Genel Bütçe içinde yer alanlarla ilgili harcamalar genel bütçeden, 
b) Koruma birlikleri ile ilgili harcamalar Kurumca belirlenecek yeni esaslarda dikkate alınarak kendi 

bütçelerinden, 
c) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumundan devrolunan hizmetlerle ilgili harcamalar 

Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak mevcut muhasebe ve bütçeleme esaslarına göre; 
Harcamaya devam olunur. 
Yıl içinde elde edilecek her türlü gelirin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 55 inci maddesine 

göre genel bütçe içinde kullanımı sağlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 31. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Kuruma devredilen hizmetlerle ilgili olarak; Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve İl Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlara ait iptal edilen kadrolar Ekli I sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Kuram hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli II sayılı cetveldeki 
kadrolar ihdas edilmiştir. 

İhdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya kadar, iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta olan memur
ların aylıkları kaldırılan kadrolara istinaden ödenmeye devam olunur. 

Kadro dağıtımı sonunda; işgal etmekte oldukları kadro derece ve unvanları değişmeyenler ile kadro derecesi 
değiştirilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yeni derecelerine atanma şartlarını 
taşıyanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara 
atanmış sayılırlar. Bunun dışında kalan personel ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kadrolara atanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı talihinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmakta 
olanlar, bu Kurumda geçirdikleri hizmetlerinin her bir yılı bir kademe, her üç yılı da bir derece sayılmak su
retiyle 12 Şubat 1982 tarih 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ancak 3 ay içinde, ya
zılı müracaat şartı aranmaksızın Kurum kadrolarına intibak ettirilirler. 

İntibak işlemleri sırasında; ilkokul mezunu olmayanlar ilkokul mezunu gibi işleme tabi tutulurlar. 
İntibak süresi içinde ayrılanların tazminatları Kurumca ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devrolunan hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere; 
a) Devrolunan hizmetlerden Genel Bütçe içinde yer alanlarla ilgili harcamaların genel bütçeden, 
b) Koruma birlikleri ile ilgili harcamaların Kurumca belirlenecek yeni esaslarda dikkate alınarak kendi büt

çelerinden, 
c) Varlığı sona erdirilen Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumundan devrolunan hizmetlerle ilgili harcamaların 

Kurumca belirlenecek yeni esaslar da dikkate alınarak mevcut muhasebe ve bütçeleme esaslarına göre kendi 
bütçelerinden, 

Yapılmasına 1983 malî yılı sonuna kadar devam olunur. 
Devrolunan döner sermayelere ilişkin işlemler ilgili yönetmelikler çıkarılıncaya kadar eski meyzuatlarına gö

re Kurum ve valilerin denetim ve gözetiminde yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kurum, tespit edeceği hizmet önceliklerine göre gerekli görülen illerden başlaya
rak taşra teşkilatının kuruluşunu, Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde tamamlar. 

Bu süre içinde, taşra teşkilatının kurulmadığı illerde, Kurumun sorumluluğundaki hizmetler İl Sağlık ve Sos
yal Yardım Müdürlüklerince yerine getirilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 40. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

•« • — ^ » - ~ » 
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KOMİSYONUN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

I SAYILI CETVEL 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

KURUMU 

Millî Eğitim 'Bakanlığı 

KADRO UNVANI SINIFI DERECESİ 

T O P L A M 

ADEDİ 

öğretmen 
. » 

> 
» 

E.Ö.H. 
» 
» 
3> 

1 
2 
3 
4 

1 
8 

66 
64 

139 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Öğretmen 
Sayman 
Muhasip 
Ambar Memuru 
Memur 
Daktilo 
Kâtip 
Şoför 
Terzi 
Teknisyen 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Aşçı 
Aşçı Yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Gece Bekçisi 
Kaloriferci 
Marangoz 
Çocuk Bakıcı Anne 
Mürebbiye 
Hademe 

TOPLAM 

Kadro unvanı 

Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı 
öğretmen 
Sosyal Hizmetler Dairesi 
Grup Başkam 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
»Şube Müdürü 
Sosyal Hizmetler 
Enstitüsü Müdürü 
öğretmen 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Sosyal Hizmet 
Kurumları Müdürü 
veya Tabibi 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Psikolog 
Fizikoterapist 
Hemşire 

E.Ö.H. 
G.I.H. 

> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
S.H.S. 

Y.H.S. 
» 
» 
» 
» 
2> 
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» 
> 
» 

• 

Sınıfı 

G.I.H. 
E.Ö.H. 
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S.H.S. 
G.I.H. 
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E.ö.H* 
SJH.S. 

S.H.S. 
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» 
» 
» 

97 

6 
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97 
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D E R E C E L E R 
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1 
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3 
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4 
4 

TOPLAM 
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1 
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27 

7 

1 
2 

28 
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1 
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1 1 
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1 — 
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2 
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1! 
1 
2 
1 
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1 
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1 
1! 
1 
1 
1 

24 
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Tabip (Uzman) 
Tabip 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Psikolog 
Diyetisyen 
Çocuk Gelişimi Eğitimi 
Uzmanı 
Sağlık Eğitimcisi 
Sağlık Memuru 
Hemşire 

S.H.S. 
» 
» 
» 
» 
3> 

» 

» 
» 
» 
> 

3 
1 
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6 
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45 
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D E R E C E L E R 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOPLAM 

1 Korunmaya 
Muhtaç Çocukları 
loruma Birlikleri 
Döner Sermaye) 

Birlik Müdürü 
Birlik Saymanı 
Birlik Sekreteri 
Birlik Muhasebecisi 
Ayniyat Saymanı 
Ambar ve Depo 
Memuru 
Memur 
Daktilo 
Kâtip 
Muhasebe Memuru 
Hesap Memuru 
Şoför 
Terzi 
Öğretmen 
Teknisyen 
Kaloriferci 
Kaloriferci Yardımcısı 
Teknisyen 
Yardımcısı 
Aşçı 
Aşçı Yardımcısı 
Bulaşıkçı 

Çamaşırcı 
Bekçi 
Bahçıvan 
Berber 
Mürebbiye 
Çocuk Bakıcı Anne 
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Döner Sermaye 
Saymanı 
Döner Sermaye 
Depo ve Ambar 
Memuru 
Veznedar 
Döner Sermaye 
Teknisyeni 
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> 
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» 
» 
» 

» 
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6 
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6 
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4 
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4 
6 
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7 

9 
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9 
5 
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10 
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2 
4 
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7 

13 

1 
5 
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5 
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7 
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7 

5 

1 
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11 
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2 
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5 
9 
1 
1 
8 
2 

4 
9 

13 
1 

15 
12 
5 
3 
1 
7 

.5 
9 
1 
2 
7 
1 

2 
8 

10 
1 

9 
9 
2 

4 
40 

1 
5 

43 

5 
23 
44 

7 
25 
30 

7 
2 
5 
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1 

4 
7 
1 
3 

13 
3 
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14 

1 
1 
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27 
44 

1 — 

TOPLAM 
(1-4) GENEL TOPLAM 

(1-15) GENEL TOPLAM 
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II SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
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15 
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1 
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68 
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1 
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Kurumu 

Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

Kadro Unvanı 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Sosyal Hizmetler Eğitim 
ve Araştırma Merkezi 
Müdürü 
İl Sosyal Hizmetler 
Müdürü 
Uzman Tabip, Tabip 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Öğretmen 
Müşavir Müfettiş 
İl Sosyal Hizmetler 
Müdürü 
Sosyal Hizmet Kuruluşları 
Müdürü 
Uzman Tabip, Tabip 
Sosyal Hizmet Uzmanı 
Psikolog 
Avukat 
Öğretmen 
Baş Müfettiş 
İl Sosyal Hizmetler Müdürü 
Sosyal Hizmet Kuruluşları 
Müdürü 
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» 

» 
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» 
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1 
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1 

1 
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2 

2 
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2 
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3 

3 
3 

3 
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3 
7 
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1 

1 
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7 
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2 
1 

16 
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11 
35 
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2 

48 
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12 

1 
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100 

1 — — 
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12 
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3 

12 
15 
2 
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4 

2 
7 
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5 

A 
19 
1 

71 
78 
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2 
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31 
16 
28 
39 
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57 
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17 
35 
72 
86 
5 
21 
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21 
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110 
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31 
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112 
24 
2 
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Kütahya tli Altıntaş İlçesi Dumlupmar Bucağında, Dumlupmar 
Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/78; M. G. Konseyi : 2/116) 
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T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 21 Nisan 1983 
06-3008 (2/78)13281 

Konu : Kanun Teklifi 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Nisan 1983 tarihli 86 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

reddedilen, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlupmar Bucağında, Dumlupmar Adı İle Bir İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklif i ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

14 Aralık 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstiklâl Harbine ve İnkilâp tarihimizde, müstesna bir yeri bulunan; Kurtuluş Savaşında, Türk harp ta
rihi ve içtimaî hayatına hamaset ve yiğitlik destanlanmn bir yenisinin yazıldığı yer olan, Kütahya Dumlupmar 
Nahiyesinin, Yüce Atatürk'ün Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü münasebetiyle, Türk milletinin bir atifeti 
olarak, ekli gerekçe ışığında, bir üst idarî kademe olan ilçe statüsüne kavuşturulması için hazırladığımız ka
nun teklifinin, öncelik ve ivedilikle kanunlaşması hususunda gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Alâeddin AK'SOY ve Arkadaşları. 

Alâeddin AKSOY Adnan OREL A. Fehmi KUZUOĞLU 

Hamtla EROĞLU Avni ŞAHİN Wkan KOCATÜRK 

Muzaffer ENDER . Hilmi SABUNCU Mehmet Velid KORAN 

Kamer GENÇ Zeki YILDIRIM Halil GELENDOST 

Şükrü BAŞBUĞ Lâmi SÜNGÜ A. Ali GİRMEN 

Recai DİNÇER Kâzım ÖZTÜRK Ertuğrul ALATLI 
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G E R E K Ç E 

Kütahya İli Altıntaş İlçesine bağlı Dumlupınar Bucağı 1954 yılında kurulmuştur. Dumlupınar Bucağı
nın yerleşim bölgesini 1 232 rakımlı Murat Dağı eteklerindeki geniş ova ve yaylalar teşkil etmektedir. Bu
cak merkezi 1955 yılında belediye teşkilatına kavuşmuş olup nüfusu 5 OOO'dir. Dumlupınar Bucağı, Afyon-
karahisar - îzmir Devlet Demiryolları güzergâhında olup, Ankara - izmir Kütahya - Uşak Devlet Kara
yolu içinden geçmektedir. Halen Dumlupınar Bucağına bağlı 11 köy ile birlikte toplam nüfusu 11 OOO'dir. Bu 
köyler; Ağaç,, Aliören, Arpalı, Büyükaslıhanlar, Eğdemir, Hamur, Kızılca, Küçükaslıhanlar, Selimsaray, Yü-
lük'ten ibarettir. Dumlupınar Bucağında bugün 3 ilkokul, 1 ortaokul öğretime devam etmektedir. Bucak ve 
köylerdeki halkın % 90'nı okuma - yazma bilmektedir. Her yıl 26 - 30 Ağustos tarihleri arasında Devletçe 
hazırlanan programlar gereği Zafer şenlikleri yapılmaktadır. Dumlupınar Bucağı demir ve Devlet karayolları 
güzergâhında bulunması, çevre köylere ulaşımın kolay olması, bölgesel pazarının bulunması, sebebiyle önemli 
bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bucak merkezinde elektrik, su, kanalizasyon, hamam, sinema, soğuk hava 
deposu, un fabrikası, ekmek fırını vardır. Konut vs. bakımından bir ilçenin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıla
yabilecek durumdadır. 1970 depreminden sonra, 202 deprem konutu yapılmış, imar faaliyetleri hızlanmıştır. 
Dumlupınar bucak köylerinden yurt dışında 300'ün üzerinde işçi çalışmakta ve bölgenin ekonomik inkişafına 
katkıda bulunmakta; halk geçimini geniş toprak ve yaylalarda çiftçilik ve hayvancılık, ticaret yapmakla sağ
lamaktadır. Geniş bir orman sahasına sahip olup, şeker pancarı ekim sahası olarak Dumlupınar, 37 köyün 
bölge merkezi seçilmiştir. 

Türk istiklal Harbinde ve inkılâp tarihimizde dillere destan olurcasına menkıbeler yaratılmış olan Kütah
ya ilimizin Dumlupınar Bucağı, içtimaî hayatımızda, hamaset ve yiğitlik alanında ulvî hislerle ve hayran
lıkla hatırlanan bir beldemizdir. 

İstiklal Savaşında, Başkumandanlık Meydan Muharebesinde, Yüce Atatürk; T. B. M. Meclisi orduları 
Başkumandanı sıfatı ile bozguna uğratarak perişan bir şekilde kaçmakta olan düşmanı takiple görevli ordu
larımıza, «Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, üeri!» şeklindeki tarihî taarruz emrini, Dumlupınar'da vermiştir. 
Keza Yüce Atatürk, Büyük Meydan Muharebesinde bir köy damı üzerine çıkarak Büyük Zaferi müteakip, 
Türk Milletine zaferi müjdeleyen «Büyük ve Asil Türk Milleti» başlığını taşıyan veciz nutkunu Dumlupınar'da 
irat etmişlerdir. 

Türk Milleti kazanılan büyük zaferin ve aziz şehitlerimizin anısına, Dumlupınar'da ŞEHlT Asker Abi
desi ZAFER Abidesi, DUMLUPINAR Abidesini yaparak, hatırasını bugünkü gibi taptaze yaşatmak üzere 
Dumlupınarlılara tevdi ve emanet etmiştir. 

İstiklâl Savaşının anlamım ifade eden bu anıtları görmek ve İstiklâl Savaşı zaferinin heyecanı ve guru
runu yaşamak için onbinlerce vatandaşımız, binlerce yabancı turist, bu tarihî yerleri ziyarete gelmektedirler. 
Keza civarda, eski medeniyetlere ait çok sayıda eski eser bulunması da turist akınına müspet etki yapmak
tadır. 

Cumhuriyetimizin 50 inci yılı olan 1973 yılında 50 inci yıl kutlama programında Dumlupınarın ilçe ol
masını, zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay izhar buyurmuşlar ise de, bu temenni günün o zamanki at
mosferinde gerçekleşememiştir. 

Başkumandanlık meydan muharebesi ve bu tarihî taarruz emri ile, Türk askerî ve siyasî hayatına altun 
harflerle adını yazdırmış olan Dumlupınar bucağı, 20 inci yüz yılın son yıllarında ve Atatürkümüzün doğu
munun 100 üncü yılını kutlama faaliyetleri programı içerisinde ilçe haline gelme hakkını sırada buluna» 
diğer nahiyelerimizden öncelikle kazanmış bulunmaktadır. 
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Kütahya Valisi Başkanlığındaki, Kütahya İli Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılını kutlama komitesi 
1.6.1981 tarihli kararı ile Dumlupınar bucağının ilçe haline getirilmesinin uygun olacağına karar vermiştir. 
Bu karar ve temenni Sayın Cumhurbaşkanımızla Konsey Üyelerimize, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza 
duyurulmuştur. 

* Açıklanan bu durumlar adı geçen bucağın ulaşım kolaylığı, iktisadî ve ticarî menfaat birliği sebebiyle 
ekli liste ve haritada gösterilen köylerle birlikte bir üst idarî kademe olan ilçe statüsüne kavuşturulmasını zo
runlu kılmaktadır. 

Bu nedenle Dumlupınar bucağının ilçe haline getirilmesi, coğrafya durumu, iktisadî şartlar ve kamu hiz
metlerinin gerekleri yönünden faydalı ve zarurî görülmüştür., 

* Ekli liste ve harita dosyadadır. 

TBKLİF 

Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlupınar Bucağında, Dumluınınar Adı ile Bîr Üçe Kumuna» Hakkında Kamun 
Tefcfifi 

MADDE 1. — Ekli liste ve haritada adSaro yazılı köyleri kapsamak üzere Kütahya M Altıntaş ilçesi 
Dumlupınar bucağında, Dumlupınar adı ile yeniden bir ilçe kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Rapora 

M.G.K, 
İçişleri Komisyonu 10 Mayıs 1983 

Esas No : 2/116 
Karar No : 29 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Nisan 1983 tarihli 86 ncı birleşiminde görüşülerek reddedilen 
«Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlupınar Bucağında Dumlupınar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi» Komisyonumuza havale edilmekle teklifin tümü gerekçesi ışığında görüşüldü. 

Anayasanın merkezî idare başlıklı 126 ncı maddesi; «Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğ
rafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli 
bölümlere ayrılır.» Hükmünü getirmiştir. Anayasanın öngördüğü bu kıstaslar teklifin incelenmesi esnasında 
göz önünde bulundurulmuştur. 

Türkiyede merkezi idare taksimatı itibariyle halen 67 il, 574 ilçe, 66 merkez ilçe ve 36 000 köy kurulu
şu mevcuttur. 

1950 - 1960 yılları arasında 140 yerleşim birimi ilçe haline dönüştürülmüş olmasına rağmen bunların bü
yük çoğunluğu nitelikleri itibariyle ilçe vasfını halen kazanamamıştır. 
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1960 - 1980 yılları arasında sadece bir yerleşim birimi (Kastamonu - Abana), 1980 - 1983 yılları ara
sında iki yerleşim birimi (Aliağa - Ceylaınpınar) ilçe olabilmiştir. 

Dumlupınar bucağı coğrafya durumu itibariyle iç,Batı Anadoluda Kütahya ili Altıntaş ilçesine bağlı ka
ra ve demir yolları üzerinde bir yerleşim merkezidir. 

Kütahya'ya 82, Afyon'a 55, Uşak iline 60 kilometre uzaklıktadır. Çevre ilçelerden Altıntaş 38, Banaz 28, 
Sincanlı 36 kilometre mesafelidir. 

Dumlupınar'ın 1980 yılı nüfusu 2352 olup bucak merkezinde tesis çeşidi 30, tesis sayısı ise 70*dir. Söz 
konusu tesisler bucağın ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. 

Merkez nüfusun azlığı yanında tesis sayısı çeşidi itibariyle zayıf bir etki alanı bulunmaktadır. Ülke orta
lamasına göre bir ilçe merkezinin ortalama 10 000 civarında nüfusa sahip olması gerekir. Bu sayı bölgelere 
göre değişik olmakla birlikte Dumlupınar'ın bulunduğu bölge ortalaması 7 000 civarında'dır. Dumlupmar 
mevcut nüfusu itibariyle olması gerekenin ancak <% 34 oranında nüfusa sahiptir. 

İlçe alabilmek için cazibe merkezi ve göç alan yerleşim birimi olması gerekirken Dumlupınarın kendi 
nüfusunu bile muhafazadan uzak olduğu tespit edilmiştir. 

Üçüncü kademe yerleşim merkezi olan bir ilçenin etkilediği köylerin nüfus toplamı ortalaması 30 000 
civarında olması gerekmektedir. Kütahya bölgesinde bu ortalama 24 000 dir. Dumlupınar'ın etkilediği' nüfus 
ise 6 174'dür. 

Sonuç olarak; 
1. Dumlupınar nüfusu, etki alanı, ekonomik yapısı, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen hiz

met ve diğer faktörler itibariyle ilçe olmayı gerektiren uygun şartlan haiz değildir. 
2. İstiklal harbi ve inkılap tarihinde hamaset ve yiğitlik destanlarının yazıldığı yer oilması itibariyle 

Şehit Asker, Zafer Abidesi, Dumlupmar Abidesi gibi Abideleri bağrında taşıyan bu beldenin ilçe olması ta
rihî değerini artırmayacağı gibi bucak olarak kalması bu değerde bir azalmaya neden olmayacaktır. 

3- ilçe olması halinde Banaz, Sincanlı ve Altıntaş ilçelerinin nüfus ve etki alanlarının zayıflamasına se
bebiyet verecektir. Bu durumda güçlendirilmesi gereken üç komşu ilçe yerine, gelişme potansiyeli kısıtlı 
4 ilçe oluşacaktır. 

4. İlçe olması halinde komşu ilçelerden alınıp Dumlupınar idarî alanına sokulacak köylerin halkı, 
bu değişiklik nedeniyle mutazarrır olacaklardır. 

5.. Yukarda sayılanların dışında, ilçe olduğu takdirde hangi il sınırları içinde kalacağı sorununu da be
raberinde getirecektir. Bu husus özellikle mahkeme, tapu, askerlik şubesi bağlaritt'larında önem arz edecek
tir., 

Gerek Danışma Meclisince benimsenen ret kararı gerekçesinde belirlenen sebepler, gerekse komisyonu
muzca açıklanan sakıncalar nedeniyle Dumlupınar'ın ilçe haline getirilmesini ön gören yasa teklifi, komis
yonumuzca da uygun bulunmamıştır. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
F. BALATLIOĞLU Mustafa KETEN Taner KOÇYİĞİT 

Hâk. Alb. DPT, Kalkınmada Öncelikli içişleri Bak. 
Yöreler Başkanı İller' id. Gn. Md. Yfd. 

Üye 
Mete TUNBUL 

DPT. Kalkmmada Öncelikli 
Yöreler Uygulama, D. Bşk. 

• ı mm^ • • 

Millî Güvenlik Konseyi ,(S. Sayısı: 575) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 579 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Bir
leştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, 
tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/561; 

M. G. Konseyi : 1/500) 

(D. Meclisi : S, Sayısı : 331) 

T, Cs 

Danışma Meclisi Başkanlığı 
Kanunlar Müdürlüğü 10 Mayıs 1983 

Sayı : 06-2874 (1/561)/3020 
Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabî Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 21 Nisan; 9 Mayıs 1983 tarihli 87 ve 98 inci birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 

T, C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 19 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1194/03228 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.11.1982 tarihin
de kararlaştınlan «Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABÎ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet sürelerinin 
birleştirilerek, kendilerine, ölümlerinde hak sahiplerine birleşik hizmetleri üzerinden aylık bağlanabilmesi 
olanağı ilk kez, 5.1.1961 günü kabul edilen 228 sayılı Kanunla sağlanmıştır. 

Ancak, aynı Kanun, hizmet birleştirilmesini, ilgililerin toplam hizmetleri üzerinden, bu hizmetlerinin 
geçtiği kurum veya sandıklar kanunlarının her birine göre aylığa hak kazanmaları şartına bağlanmıştır. 

Buna göre, T. C. Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işlerde çalışmış olanların, kendi
lerine veya ölümlerinde hak sahiplerine, Sandığa ve Sigortaya tabi hizmet süreleri toplamı üzerinden her 
iki kurum kanununa göre ayrı ayrı aylık bağlanması hakkının doğması şartıyla, birleşik hizmetleri üzerin
den aylık bağlanmakta, bu kanunlardan birine göre aylık hakkını kazanamayanların ise hizmet sürelerinin 
birleştirilmesi sözkonusu olamamakta idi. 

8.1.1970 günlü ve 1214 sayılı Kanunla, 228 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi işlerde çalışanların, bu işlerde geçen sürelerinin birleştirilmesi, ilgililere son defa tabi ol
dukları Sandıik veya Kurum Kanunlarına göre aylığa hak kazanmaları şartına bağlanmış, ayrıca, bağlama ve 
ödeme konusunda da son defa tabi oldukları kurum kanunlarında yer alan esasların uygulanması kabul 
edilmiştir. 

Böylece, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi görevlerden ayrıldıktan sonra T. C. Emekli Sandığına tabi gö
revlere girenlerin, ayrılışlarında, T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre aylığa hak kazanmaları halinde hiz
metlerinin birleştirilmesi ve kendilerine veya hak sahiplerine bağlanacak aylıkların bu kanun hükümlerine gö
re hesaplanıp ödenmesi, T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerde çalıştıktan sonra Sosyal Sigortalar IKurumuna 
tabi görevlere girenlerin, aylıklarında da yine, 506 sayılı Kanun hükümleri nazara alınarak aylığa hak kazaa-
maları şartıyla aylık bağlanması ve ödenmesi sağlanmıştır. 

\ Ancak, Sosyal Güvenlik Kuruluşları kanunları ile sağlanan hakların birbirinden farklı olması, kurumlar 
arasında kaymalara neden olmakta bu kaymalar nedeniyle kurumlar, müşterek bağlanan aylıklara, kendi 
statülerine göre bağlayacakları aylıkların üstünde bir miktarla iştirak etme durumunda kalmaktadırlar. 

örneğin, Bağ-Kur Kanununa göre bağlanan aylık miktarları, Sosyal Sigortalar Kurumu ve T. C. Emekli 
Sandığınca bağlanan aylıklardan az olduğundan, Bağ-Kur ile ilgili olarak çalışmakta iken, aylık bağlanması 
için gerekli hizmet yılını dolduran bir kişi, Bağ-Kur ile ilgisini keserek Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili 
bir göreve girmekte, bu görevden ayrılışında Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan aylık (alt sınır aylığı 
olsa dahi) Bağ-Kur'dan bağlanacak aylıktan fazla olduğu gibi, Bağ-Kur'un bu aylığa iştirak edeceği miktar, 
kişiye Bağ-Kur'dan ayrılması halinde bağlayacağı miktarın üzerine çıkmaktadır. 

Kurumlar arası kayma nedenlerinden biri de Sosyal Yardım zammı miktarının, T. C. Emekli Sandığında 
3 500 TL., Sosyal Sigortalar Kurumunda 2 500 TL., Bağ-Kur'da 1 000 TL. olarak tespit edilmiş bulunma
sıdır. 

Yine, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunca emeklilerle bakmakla yükümlü bulundukları 
aile fertlerine, dul ve yetimlere sağlık yardımı yapıldığı halde, Bağ-lKur'dan aylık alanlara böyle bir yardım 
yapılmaması da, kişilere, Sandık veya Sigorta ile ilgili işte çalıştıktan sonra aylık talebinde bulunmayı tercih 
ettirmektedir. 

Diğer taraftan kurumlar kanunları arasında aylık hakkını doğuran hizmet süresi ve yaş yönünden farklı 
hükümler bulunması, tabi bulunduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kanununa göre belirli hizmet süresi ve ya
şını doldurmamış olması nedeniyle aylığa hak kazanamadığı halde diğer bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu Ka
nununa göre mevcut hizmet süresi ve yaşına göre aylığa hak kazanan kişilerin, bu kuruluşa kayması, daha 
kısa sürede daha fazla aylığa ve diğer Sosyal yardımlara hak kazanması sonucunu doğurmaktadır. 
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Bu nedenle, hizmet birleştirmesi esas ve şarttandın, kaymaları önemli ölçüde önleyecek şekilde, yeniden 

düzenlenmesini gerektirmiştir. 
Bu Kanunla getirilen sistemde, kişinin kendi elinde olmayan sebeplerle görevden ayrılmalarını gerektiren, 

malullük, ölüm ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma halleri 
her kurumun kendi mevzuatı içerisinde bırakılmış ve bu suretle hak kayıplarına sebebiyet verilmemesi sağ
lanmıştır. 

Ayrıca, keseneklerini almak suretiyle hizmetlerini tasfiye etmiş olanların, tekrar bu Kanunda yazılı ku
ramlara tabî göreve girmeleri halinde bu hizmetlerini ihya etmeleri hükmü 228 ve 1214 sayılı Kanunlarda 
yer almakla beraber, evvelce toptan ödeme ve primlerini almış olanların bu hizmetlerini ihya edebilme hak
ları bu Kanunla genişletilmek suretiyle hizmet kayıplarının önlenmesi de sağlanmaktadır. 

228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinde; müşterek bağlanacak aylıkların 
ödenmesinde ve kesilmesinde kişinin en son tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu mevzuatı esaslarının uygu
lanması öngörülmüş, ancak, müşterek aylık bağlanan kişinin, aylığa katılan Sosyal Güvenlik Kuruluşların
dan birine tabi göreve girmesi ve bu görevinden ayrılması halinde yapılacak işlemin ne olacağı konusunda 
bir açıklık getirilmemiştir. 

Bu durumda, yapılacak işlem Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının kendi kanunlarına göre yorum yapmak su
retiyle tespit edilmiştir. 

Böyle olunca, önce Sosyal Sigortalar Kurumuna sonra T. C. Emekli Sandığına tabi görevde çalıştıktan 
sonra emekliye ayrılan ve kendisine müştereken emekli aylığı bağlanan kişi, özel sektörde sigortalı bir göreve 
girdiğinde, emekli aylığını almaya devam etmekte, ancak bu çalışması için kendisinden yaşlılık malûllük 
ve ölüm sigortası primi alınmadığından görevden ayrılışında emekli aylığında bir değişiklik yapılmamaktadır. 

Aynı kişi, Sandığa tabi bir göreve girerse, bağlanan aylığı kesilmekte, Sandıkla iştirakçi olarak ilgilenmek
tedir. 

Bu görevinden ayrılışında, son hizmeti için ne gibi işlem yapılacağı konusunda 228 ve 1214 sayılı Kanun
larda herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Aksine aynı Kanunun 10 uncu maddesinde tahsis hakkından 
yararlananların hizmetlerinin birleştirilmeyeceği esası getirilmiştir. 

5434 sayılı Kanunda ise, emekli aylığı alan bir kişinin sonradan emeklilikle ilgili hizmete girmesi ve yeni
den emekliye ayrılması halinde eski ve yeni hizmetleri toplamı üzerinden işlem yapılacağı hükme bağlanmış
tır. 

Aynı çelişki, T. C. Emekli Sandığına tabi görevde çalıştıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi gö
revlere giren ve ayrılışlarında kendilerine bu kurumca aylık bağlananlardan, yeniden sigortalı göreve, giren
ler için de sözkonusu olmaktadır. 

Bunlardan aylık bağlandıktan sonra sandığa tabi görevlere girenlerin ise aylıkları kesilmeyeceği gibi San
dıkla iştirakçi olarak ilgilendirilmekte, aynı dönemde T, C. Emekli Sandığı yönünden hem iştirakçi hem de 
Sandık Sosyal Sigortalar (Kurumunun bağladığı aylığa iştirak ettiğinden, emekli durumunda olmaktadır. 

Bu kişinin, T. C. Emekli Sandığına tabi görevinden ayrılışı halinde son hizmeti için ne yapüacağı konu
sunda da yürürlükteki kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu çelişkilerin giderilebilmesi ve Sosyal Güvenlik anlayışına uygun bir durumun getirilebilmesi için, yeni 
hükümler sevkedilmesi gerekmiş, en uygun çözüm olarak da, aylık bağlanmak suretiyle Sosyal Güvenliği sağ
lanmış kişinin, aylığı bağlayan kurum dışında, herhangi bir Sosyal Güvenlik (Kuruluşuna tabi göreve girmesi 
halinde, bu kuruluşlarla ilgilendirilmemesi esasının getirilmesi düşünülmüş ve halen çalışanların müktesep 
haklarının korunması da göz önünde bulundurulmuştur. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, bu madde uyarınca kurulan emekli san
dıklarının sigorta ettiği kişilere sağlayacakları hakların en az haddi belirtildiği halde, azamisinin gösterilmeme
si, sözkonusu sandıkların, T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-ıKur'ca bağlanan aylık 
miktarlarının çok üstünde aylık (bağlamaları sonucunu doğurmuş, bu durum, sözkonusu sandıklarla, T. C. 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un müşterek aylık bağlaması halinde, bu üç sosyal gü
venlik kuruluşunun, bağlanacak aylığa, kendi statülerine göre bağlanan en yüksek aylığın çok üzerinde bir 
miktarla katılmalarına neden olmaktadır. 
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Yine, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan Sandıklar, Kanunla kurulu diğer üç 
Sosyal Güvenlik Kuruluşu mevzuatına göre aylık hakkı olmayan kişilere, örneğin, kız kardeşe de aylık bağ
ladıklarından, müşterek aylık bağlama hallerinde, kendi statülerinde, hak verilmeyen kişilere bağlanan aylık
lara iştirak etmek zorunda kalmaktadırlar. 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan bu sandıkların tamamen serbest iradeleri ile 
sigortalılarına ve diğer hak sahiplerine sağladıkları hakların, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarını, 
olumsuz yönde etkilemesini önleyecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 

228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla değişik 15 inci tmaddesi, son defa T. C. Emekli Sandığına tabi 
görevlerden ayrılıp kendilerine veya dul ve yetimlerine Sandıkça aylık bağlananlara birleştirilmiş hizmet sü
relerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesini sağlamış ve bu ödeme de özel sektörde sigortalı 
geçen sürelerin nazara alınmayacağını hükme bağlamıştır. 

Uygulamada resmî sektör - özel sektör ayrımında ihtilâflar çıkmış, Sandıkça T. C. Emekli Sandığına ta
bi daire, kurum ve ortaklıklarda geçen sigortalı sürelere ikramiye verilmesi üzerine, özel hukuk hükümleri
ne tabi olan resmî hüviyetli kuruluşlardan geçen (Türkiye Petrolleri A. O., Orta Doğu Teknik Üniversıitesi 
gibi) sigortalı süreler için de ikramiye ödenmesi istekleri ile karşılaşılmış ve Danıştay'da davalar açılmıştır. 

İhtilaflı olan bu konuya açıklık getirilmesi gerektiğinden, emekli ikramiyesinin devlete yapılan hizmetin 
karşılığı olarak ödenen bir meblağ olması da göz önüne alınarak, T. C. Emekli Sandığına tabi daire, kurum 
ve ortaklıklarda geçen sigortalı süreler için ikramiye verileceğinin açıklıkla belirtilmesi yoluna gidilmiştir. 

Yürürlükteki hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan önemli sorunlardan biri de, aylıklar ödendikten 
sonra kurumlarca yapılan hesaplaşmada mutabakat sağlanamaması ve halen uzun yıllardır mutabakat sağ
lanmamış hesapların bulunmasıdır. Uygulamada ortaya çıkan bu güçlüklerin önlenebilmesi için hesaplaşma
nın usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Bu Kanun tasarısının hazırlanması sırasında değişik sistemlerin birleştirilmesi ve müktesep hakların ko
runmasına da büyük özen gösterilmiştir. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce bağlanmış emekli, yaşlılık, malullük veya ölüm aylıklarında bu Kanu
nun getirdiği esaslara göre yeniden hesaplanarak ödenmesi suretiyle birleşik hizmet sürelerine göre bağlan
mış ve bağlanacak aylıklarda tek sistem esasına gidilmiştir. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte olan aylıklar yeni sisteme göre bağlanacak ay
lıktan fazla olduğu takdirde, fazla aylığın ödenmesi suretiyle de müktesep haklar korunmaktadır. 

Yukarıda etraflıca açıklanan görüş ve konulara çözüm olarak 228 sayılı Kanunla bunu değiştiren 1214 
sayılı Kanunda değişiklik ve ilave yapılması yerine, sözü edilen kanunların kaldırılması ve hizmet birleştirme 
usul, şart ve sonuçlarını içeren yeni bir kanun tasarısı hazırlanması daha uygun mütalaa edildiğinden, bu 
Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacını belirtmektedir. 
Maddede yer alan ilgililer deyimi sigortalıları ve hak sahiplerini kapsamaktadır. 
Madde 2. — Kapsam maddesi olup bu Kanun kapsamına giren Sosyal Güvenlik kuruluşlarını ve bu Ka

nunla sağlanacak hakları göstermektedir. 

Kapsama, halen mevcut bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluşları alınmış olup ileride kurulabilecek olan 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına herhangi bir karışıklığa neden olunmaması için yer verilmemiştir. 

Madde 3. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları kanunlarında yer alan deyimlerde birlik bulunmadığından bu 
Kanun uygulamasında kolaylık sağlanmak üzere belirli tanımlar getirilmiştir, 

Madde 4. — Bu maddede, çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen sürelerin birleştirilmesi esas ve 
şartları belirtilmiş olup, aynı sürenin iki kere değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik prensipleri ile bağdaşmaya
cağından, aynı zamana rastlayan sigortalı sürelerden yalnız birinin birleştirmede nazara alınması esası geti
rilmiştir. 
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Madde 5. — Sosyal Güvenlik, kişilerin yaşlılık ve malullüklerinde kendilerine, ölümlerinde hak sahiple
rine hayatlarını devam ettirebilmeleri için belirli ve de zamlı bir gelir sağlamayı amaçladığından, bu Kanun 
ile de çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin aynı amaçla birleştirilmesi sağlandığın
dan, bir kuruma tabi görevden ayrılıp kesenek veya prim iadesi, toptan ödeme almış olanların veya bu hak
ları zaman aşımına uğrayanların bu sürelerinin de, aldıkları veya zaman aşımına uğrayan paralarım, yine 
bu maddede getirilen şartlarla iade etmeleri halinde birleştirmede nazara alınması esası getirilmiştir. 

Yine aynı amaçla, kurumlardan birine tabi görevden ayrılan ve kesenek, prim iadesi veya toptan öde
meye hak kazanıp, bu paraları almadan başka bir kuruma tabi göreve girenlere kesenek, prim ve toptan 
ödemelerinin verilmemesi hükme bağlanmıştır. Maddenin (C) bendinde, sosyal güvenlik kuruluşlarının bi
rinden aylık bağlanmış veya aylık hakkını kaybetmiş bulunanların, aylık bağlanmasına esas olan sürelerinin 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçmiş ve geçecek süre ile birleştirilmemesi esası getirilmiştir. 

Maddedeki «aylık alma hakkını kaybetmiş bulunanlar»'dan maksat, 5434 sayılı Kanunun 92 nci maddesi 
uyarınca, Türk Vatandaşlığından çıkarılmaları, Türk Vatandaşlığını kaybetmeleri, yabancı memleket uyru
ğuna girmeleri, Hükümetten izin almaksızın yabancı memleketlerde görev kabul etmeleri nedeniyle emekli
lik hakkı düşenlerle, sosyal güvenlik kuruluşları kanunlarında yer alan sükûtu hak süreleri nedeniyle aylık 
hakkını kaybedenlerdir. 

Madde 6. — Maddenin birinci fıkrası ile; sigortalılık süresinin, sigortalıların sosyal güvenlik kuruluşları
nın herhangi biri ile (bu kurumlara emeklilik keseneği veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öde
mek suretiyle) ilk defa ilgilendikleri tarihte başlayacağı hükmü getirilmiştir. & 

Maddenin ikinci fıkrası ile de; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 inci maddesinde 2422 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak, yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının tespitinde; 18 yaşından 
önce ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemeye başlayanların sigortalılık sürelerinin başlama 
tarihinin 18 yaşını doldurdukları tarih olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. 

Ancak; bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kazaî rüşt 
karan almak suretiyle i 8 yaşın bitirilmesinden önce, T. C. Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili görev
lere atananlar birinci fıkra hükmü kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 7. — Maddede, bu Kanuna göre aylığa hak kazanılabilmesi için gerekli hizmet sürelerinin dolumun-
da, nazara alınmayacak hizmet ve süreler gösterilmiştir. 

İtibari hizmet süresi, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Kanunlarında, bağlanacak aylığın hesabında naza-
ıa alındığı halde, aylığa hak kazanabilmek için gerekli hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayan süreler 
olup, bu sürelerin, müşterek aylık bağlamada da, aylığa hak kazanabilmek için gerekli hizmet süresinin he
sabında nazara alınmaması için, açık hüküm getirilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile; hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle yapılacak aylık bağlama işlemle
rinde, son sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan kolaylık ve istismarların 
önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılmaktadır. 

Bu yeni düzenleme ile, ilgililerin prim veya kesenek ödemek suretiyle geçirmiş bulundukları son 7 yıllık 
(360X7 = 2 520 gün) fiilî hizmet süresi içinde en fazla hangi sosyal güvenlik kuruluşunun fiilî hizmet sü
resi mevcut ise o sosyal güvenlik kuruluşunun mevzuatının uygulanması ve bu mevzuata göre aylığa hak ka
zanılması halinde bu kurum tarafından aylığın bağlanması ve ödenmesi esası getirilmektedir. 

Bu suretle; bir kimsenin dilediği sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olabilmesi için, o kuruluşa; son ye
di yıllık hizmet süresi (başka bir ifade ile prim veya kesenek ödenmiş son 7X360 = 2 520 gün) içinde di
ğer sosyal güvenlik kuruluşlarından daha uzun süre ile prim veya kesenek ödemiş bulunması zorunlu hale 
gelmekte ve dolayısıyla Sigortalı ve iştirakçilerin sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki muvazaalı geçişleri 
büyük Ölçüde önlenmiş olmaktadır. 

Sözkonusu son 7 yıllık hizmet süresi içinde çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetleri bulunan 
kimselerin bu hizmet sürelerinin eşit olması halinde önceliğin, eşit hizmet sürelerinden ilgilinin daha sonra 
tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna ait olması öngörülmüştür. 
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Diğer taraftan, kişilerin ellerinde olmayan nedenlerle görevlerinden ayrılmalarını gerektiren, malullük, 
ölüm, 5434 sayılı Kanun uyarınca yaş haddinden re'sen emekliye sevkedilme halleri için istisna getirilmiştir. 
Maddenin son fıkrasında da, birleşik hizmet süresi üzerinden, bu madde ile getirilen şartları haiz olmadıkla
rından aylık bağlanamayacaklar hakkında uygulanacak işlem belirtilmiştir. 

Madde 9. — Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık bağlanmasında, kişilerin son 5 yıllık (1.1.1982 tari
hine kadar 4 yıllık) kazanç ortalaması esas alındığından, son 5 yıl içinde, diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rına tabi çalışması olanlara, son defa Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olmaları nedeniyle bu kurumca ay
lık bağlanması halinde, aylık hesabında diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen sürelerindeki hangi ka
zançlarının, esas alınacağı açıklanmıştır. 

Madde 10. — Kurumların mevzuatlarındaki hükümler çok farklı olup, müşterek aylık bağlama ve öde
melerde de her kurumun ayrı ayrı işlem yapması çeşitli mahsurların ortaya çıkmasına neden olabilecek
tir. 

Madde 11. — Vazifeden dolayı meydana gelen maluliyet ve ölüm ile işkazaları ve meslek hastalıkları hal
lerinde, her halükârda aylık bağlandığı ve böylece sosyal güvenlik açısından devamlı bir gelir verilmesi ama
cına ulaşıldığı cihetle ayrıca hizmet birleştirilmesi suretiyle işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile yaşlılık, malullük, 
ölüm sigortalan için ayrı ayrı prim alındığından, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından aylık bağla
nanlara, ayrıca, hak kazanmaları halinde, yaşlılık, malullük, ölüm sigortaları kolundan da aylık bağlanmak
tadır. 

Bu durumda olanlara, yaşlılık, malullük, ölüm sigortası kolundan aylık bağlanması gereken hallerde, di
ğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçmiş hizmetleri varsa, bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 12. — Bu maddede, 228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinin, son 
defa sandığa tabi görevlerden emekliye ayrılanlara birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli ikramiyesi 
verilmesi ile ilgili hükmü muhafaza edilmiş, ancak, uygulamadaki özel sektör - kamu sektörü ayırımı yönün
den doğan ihtilafların halli için emekli ikramiyesinin T. C. Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve ortaklık
lardan sigorta primi ve emeklilik keseneği ödemek suretiyle geçen süreler için verilebileceği açıkça belirtil
miştir. 

Madde 13. — Maddenin 1 inci fıkrasında, müştereken bağlanacak aylıklardaki kurum hisselerinin ne 
şekilde hesaplanacağı gösterilmiştir. 

İkinci fıkrasında ise, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla müşterek ola
rak bağlanan aylıklardaki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının hisselerinin tespitinde, bağlanan aylığın Sosyal 
Sigortalar Kurumuna göre bağlanması gereken aylıktan fazla olması halinde, Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre hesaplanacak aylık miktarının esas alınması sağlanmıştır. 

Bu esas getirilmekle, T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'un 506 sayılı Kanu
nun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıkların bağladıkları aylıklara kendi, statülerine göre bağlama
ları gereken aylıkların çok üzerinde bir miktarla katılmaları önlenmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile de; kurumların, bağlanan aylıklardaki hisselerini aylığa bağlayan kuruma öde
me usul ve esaslarının bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 14. — 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklar, T. C. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur kanunlarına göre aylık hakkı olmayan kişilere, örneğin kız kardeşe de, 
aylık bağlandığından, müşterek aylık bağlamada bu üç sosyal güvenlik kuruluşu, kendi mevzuatlarına göre hak 
sahibi olmayan kişilere ödenen aylığa iştirak etmek zorunda kaldıklarından, bu uygulamayı önlemek üzere 
hak sahibi deyimi 3 üncü madde ile tamamlanmış ve bu madde ile de, sosyal güvenlik kuruluşlarının, 3 ün
cü maddede sayılanlar dışındakilere bağlanan aylıklara ve diğer ödemelere katılmamaları hükmü getiril
miştir. 

Madde 15. — Emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olan kişilerin; tekrar bu Kanunda ya
zılı kurumlara tabi çalışmaları halinde aylıklarının kesilerek ilgilendirilmeleri ve ileride emekli, malullük veya 
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yaşlılık aylığına hak kazanıldığında kendilerine, ölümlerinde hak sahiplerine aylık bağlanması yerine, aylık 
bağlanmış olmakla sosyal güvenliğin amacı yerine geldiği cihetle (aylığı bağlayan kuruma tabi göreve gir
me hali hariç) tekrar ilgilendirilmeyıp hizmet birleştirilmesi de yapılmaması esası getirilmiştir. 

Ayrıca, kurumlarca müştereken veya münferiden emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan son
ra aylığı bağlayan kuruma tabi olarak çalışanlardan aylığı kesilmek suretiyle ilgilendlrilenlerin sonradan 
başka kuruma tabi olarak çalışmaları halinde de maddenin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ilgilendirilmeme-
leri esası konulmuştur. 

örneğin; Sosyal Sigortalar Kurumunca müştereken veya münferiden aylık bağlanan kişi tekrar Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tabi çalışmaya başladığında aylığı kesilerek bu çalışmalarından dolayı sigorta primi 
kesilecektir. Ancak bu kişinin sonradan TC Emekli Sandığına tabi bir göreve girmesi halinde emeklilik kese
neği kesilmeyecek ve Sosyal Sigortalar Kanunu mevzuatından doğan haklan saklı kalacaktır, 

Madde 16. — Yönetmelik maddesidir. 

Madde 17. — Genel gerekçenin son bölümünde de belirtildiği gibi, 228 sayılı Kanunla bunu değiştiren 
1214 sayılı Kanunda değişiklik ve ilave yapılması yerine sözü edilen kanunların kaldırılması ve hizmet bir
leştirme usul, şart ve sonuçlarını içeren yeni bir kanun tasarısı hazırlanmasının daha uygun olacağı düşünü
lerek bu kanun tasarısı hazırlanmış olup, bu madde ile de 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanu
nu değiştiren 668 ve 1214 sayılı Kanunların yürürlük ten kaldırılması hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre bağlanan aylıklarda her 
kurum kendi kanununa göre hesaplayarak aylık bağlamış olup, sonradan çıkan yükseltme kanunlarının uy
gulaması da bu şekilde yapılmak suretiyle bugüne ka dar bu sistemle gelinmiştir. 

28.1.1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla da, bu Kanunun yürürlüğünden sonra son tabi olunan kurum 
mevzuatına göre ve bu kurumca aylık bağlama ve yükseltme işlemleri yapılagelmektedir. 

Bu durumda 228 ve 1214 sayılı Kanunlara göre değişik şekilde aylık alan iki grup bulunmaktadır. Bu 
Kanunun yürürlüğünden sonra bağlanacak aylıkları da nazara aldığımızda üç ayn sisteme göre üç ayrı grup 
bulunmaması ve tek sistemin uygulaması için evvelce bağlanmış aylıkların da bu Kanuna göre yeniden he
saplanarak ödenmesi öngörülmüştür. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıkların bu Kanuna göre hesaplanacak ay
lıktan fazla olması halinde de aradaki farkın ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar ödenmesi usulü 
getirilerek müktesep haklar korunmuştur. 

Geçici Madde 2. — 15 inci madde ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca müştereken veya bunlardan biri ta
rafından müstakilen emekli, malullük, yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, aylığı bağlayan kurum dışında 
diğer bir kurumla ilgili göreve girenlerin, bu kurumlara prim veya kesenek ödemeyecekleri hükme bağ
lanmıştır. 

Bu geçici madde ile, 15 inci maddede yazılı olanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TC Emekli 
Sandığına tabi görevlerde çalışanların, sandıkla ilgilerinin devamı sağlanmakta, ancak, bu hizmetleri için 
5434 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde müstakilen işlem yapılması esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — 8.3.1981 gün ve 2423 sayılı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinin, müşterek aylık 
bağlamada da uygulanması sağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Bu geçici madde ile; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen istisnanın 1.3.1981 
tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı 
hükme bağlanmış ve bu suretle 11.12.1981 tarih ve 2564 sayılı Kanun ile paralellik sağlanmıştır. 

Geçici Madde 5. — 1479 sayılı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 4 üncü maddeye göre Bağ - Kur'a tabi isteğe 
bağlı sigortalı olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği 4.5.1979 tarihinde kadın iseler 40, erkek iseler 45 ya
şını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık süreyi borçlanabilmektedirler. 
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Bu hükmün konulmasında, sosyal güvenlikleri daha önce sağlanmamış ileri yaşta bir kesimin kayıpla
rını telafi etmek amacı güdülmüş ve bu kimselere Bağ - Kur normlarına göre asgarî ölçüde güvence sağlan
ması düşünülmüştür. Ancak, Bağ - Kur'a küçük bir katkıyla 10 yıllık hizmet borçlanması yapılarak, Bağ 
- Kur'un verdiğinden daha fazla menfaatler veren diğer sosyal güvenlik kurumlarına kaymalar hesaba ka
tılmamıştır. 

Bağ - Kur'a, SSK'na ve TC Emekli Sandığına tabi olan veya hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi ol
mayan ve 4.5.1979 tarihinde kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçmiş bulunan yüzbinlerce kişi, Bağ -
Kur'a tabi isteğe bağlı sigortalı olmak suretiyle 10 yıllık borçlanma yapmak hakkını haiz bulunmaktadırlar. 
Borçlanılacak süre, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık süreyi kapsayacağından ve bu Kanuna 
göre de ilk işe giriş tarihi sigortalılığın başlangıcı olarak kabul edileceğinden, aylık bağlanması için gerekli 
hizmet süresi yeterli olmayan, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya TC Emekli Sandığına tabi birçok sigortalı 
veya iştirakçi işinden ayrılıp Bağ - Kur'a isteğe bağlı sigortalı olmakta ve bu Kurumdan oldukça az bir 
katkıyla 10 yıllık hizmet satın almaktadırlar. 

Bağ - Kur'da kadınların 50, erkeklerin 55 yaşından önce emekli olmaları mümkün olmadığından ve ha
len Bağ - Kur'un bağladığı aylıklar, diğer kurumların bağladığı aylıklara nazaran çok düşük olduğundan, 
daha genç yaşlarda fakat daha yüksek aylıkla, ayrıca sağlık yardımı da veren Sosyal Sigortalar Kurumun
dan emekli olabilmek için, Bağ - Kur'dan çıkıp Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına girmekte ve Sosyal 
Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı talep etmektedirler. 

Hizmetin çoğunluğu Bağ - Kur'da olduğu için, bağlanan aylıktaki Bağ • Kur hissesi de, kendisinin bağla
yacağı aylıktan çok yüksek olmaktadır. 

Bu durum; Bağ - Kur'un aktüeryal dengesini bozarak, Kurumun altından kalkamayacağı bir külfet ha
line gelmektedir. 

Bu hükmün, aylıklar yönünden Bağ - Kur, sağlık yardımları yönünden de diğer kurumların aleyhine iş
lemesinin önlenmesi bakımından borçlanılan hizmetlerin sadece Bağ - Kur tarafından aylık bağlanılması ha
linde hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmasını temin için bu madde getirilmiştir. 

Madde 18. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 19. — Yürütme maddesidir. 
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Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu 18 Mayıs 1983 

Esas No. : 1/500 
Karar No. .13 

Kayıt No. : 2200-400-83 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Mayıs 1983 tarihli 98 inci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen ve 
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin 
Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Komisyonumuz, Danışma Meclisi Başkanlığından gelen tasarıyı esas olarak benimsemiş olmakla birlikte 
madde gerekçelerinde belirtilen değişiklikleri yapmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 2. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 3. — İfade değişikliği yapılarak Danışma Meclisi metni benimsenmiştir. 
Madde 4. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 5. — Danışma Meclisi metni esasta aynen benimsenmekle birlikte olumsuz ifade olumluya çev

rilmiş, madde metnine açıklık getirilmiştir. 
Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği ve Danışma Meclisi Genel Kurulunca 

da kabul edilen 5 inci maddenin (C) bendinde «Kurumlardan herhangi birinden aylık bağlanmış olanların söz 
konusu devrelere ait hizmet sürelerinin yapılacak birleştirmede dikkate alınmaması» genelde kabul edilmiş 
iken, bu bendin hemen altında yer alan müteakip paragraflarda «yasama organı üyeliğine seçilen veya ata
nanlarla, parlamento dışından bakanlar kurulu üyeliğine seçilen veya atananlar» için bu kuralın dışına çıkılmış, 
bunlardan sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tahsis haklarından faydalanmış (aylık bağlanmış) olanların 
hem hizmetlerinin birleştirilmesi, hem de bu tasarının 8 inci maddesinin birinci bendindeki kayıttan muaf 
tutulmaları sağlanmıştır. 

Dolayısıyla, T.C. Emekli Sandığına iştirakçi olmak suretiyle bu gibilerin daha önce diğer sosyal güvenlik 
kurumları veya sandıklarından almakta oldukları emekli aylıklarının T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre değiş
tirilerek yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Bu konuya ilişkin olarak, daha önce Danışma Meclisince kabul edilen «Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin 5.1.1961 Tarihli ve 228 
Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi» Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonunca da benimsenmemiştir. 

Kaldı ki, bu şekilde bağlanacak olan yeni emekli aylıklarının karşılığı iştirakçilerin sosyal güvenlik kurum
larındaki hizmetleri oranlarında ve ödeyen kurumca diğer kurumlara fatura edilecektir. 

Böylece, T.C. Emekli Sandığından bağlanacak bu yeni aylık miktarı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur 
gibi diğer kurumların bağlayacağı aylıktan fazla olacağından hizmet bölüşümüne göre sosyal güvenlik kurumlarının 
ödemek durumunda kalacağı aylık hisseleri daha önce bu kurumlardan müstakilen bağlanmış olan emekli aylık
larının da çok üstüne çıkacaktır. Bu da sosyal güvenlik kurumlarına ilave yük getirecektir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Saym: 579) 



— 10 — 

Ayrıca, sözü edilen değişiklik yukarıda da değinildiği gibi, yalnız yasama organı üyeleri ile açıktan atanan 
bakanları kapsama'kta olup, bu kurumların emeklilerinin bütününü kapsamamakta, bu durum da açıkça genellik 
prensiplerini zedelemekte, belli bir kesim için bu konuda ayrıcalık getirmektedir. 

Bu itibarla Danışma Meclisince tasarıya eklenmiş olan, konu ile ilgili hükümler, benimsenmediğinden mad
deden çıkartılmıştır. 

Madde 6. — Madde metni esasda korunmakla birlikte ifade değişikliği yapılarak maddeye açıklık kazan
dırılmıştır. 

Madde 7. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. x 

Madde 8. — Danışma Meclisi metni esasda korunmakla birlikte ifade değişikliği yapılarak maddeye açık
lık kazandırılmıştır. 

Madde 9. — Maddenin başlığı madde muhtevasına göre düzeltilmiş, madde aynen benimsenmiştir. 
Madde 10. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 11. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Madde 12. — Danışma Meclisi metni esasda aynen benimsenmiş, ancak madde metnine açıklık getirmek 
amacıyla ifade değişikliği yapılmıştır. Madde, Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı konusunda halen yürürlük
te bulunan hükümlerde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. Böylece emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı 
konusundaki uygulamanın aynen devamı öngörülmektedir. 

Madde 13. — Maddenin bir ve ikinci fıkraları Danışma Meclisi metninin aymdır. Ancak, Tasarıda yönetme
likle ilgili 15 inci maddenin yer alması nedeniyle, maddenin son fıkrasının anılan maddede yer alması teknik 
bakımdan uygun görülmüştür. 

Madde 14. — Madde metnindeki «tarif edilen» ifadesi «belirtilen» olarak değiştirilmiştir. 
Madde 15. — Madde metni, 13 üncü maddede öngörülen değişiklik paralelinde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Geçici Madde 1. — Danışma Meclisi metni esasda aynen benimsenmiş ancak üçüncü fıkrasına açıklık ge

tirilmek amacıyla ifade değişikliği yapılmıştır. 
Geçici Madde 2. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Geçici Madde 3. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmekle birlikte madde metnine açıklık getirilmiş

tir. 
Geçici Madde 4. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 17. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 18. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Komisyon Baştanı 
Erberk İNAM 
Dz. Öğ. Alb. 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

Hv. Pra. Kd. Bnb. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 
MDy. Kd. Bnb. 

Üye 
1 Nuri ERNAM 

S. S.K. Yön. Kur. Ü. 

Üya 
Tuğrul AĞAR 

S. Güvenlik Bak. 
Müs. Yardımcısı 

Üye 
Metin KANTARCIOĞLU 

T.C. Emekli Sandığı 
Tali. D. Başkanı 

Üye 
Oktay UZUNOĞLU 
T.C. Emekli Sandığı 
Tafo. D. Baş. Yar. 
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HÜKÜMETlN TEKLÎFt 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sü
relerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması usul ve esaslannın düzenlen* 
mesidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) TC Emekli Sandığına, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
c) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 
Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine ve 

hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum deyimi; ikinci maddede gösterilen sos yal güvenlik kuruluşlarını, 
b) Hizmet süresi deyimi; kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 

ödenmiş süreleri, 
c) Sigortalı deyimi; kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öde

yenleri, 
d) Hak sahibi deyimi; sigortalının eş, çocuk, ana ve babalarını, 
İfade eder. 

Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi : 

MADDE 4. — Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlama-
mak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanma sim icap ettirmemesi halinde, bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Hizmet İhyaları : 

MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği kesildikten sonra diğer kurumlardan biri ile ilgilenenlerin, önceki ku
rumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri verilmez, toptan ödemeleri yapılmaz. 

Ancak; 
A) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldıktan sonra diğer bir kuruma tabi işe girenlerden, aldık

tan paralan; 

(a) istekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, istek tarihinden en az 6 ay önce, 
(b) Malullük veya ölüm nedenlerinden görevleri ile ilgileri kesilenlerin, 60 yaşım dolduranların TC 

Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevkedilenlerin, görev
lerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde; 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak yüzde 
beş faizi ile birlikte, aldıkları kuruma toptan ödemeyenlerin, 
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(Hükümetin Teklifi) 

B) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paraları zamanaşımına uğrayanların, 
zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya hak sahip
leri tarafından ilgili kuruma toptan ödemeyenlerin, 

C) Kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol 
muayeneleri sonucunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanların, 

Söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede nazara alınmaz. 
Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapılabilmesi, hak sahiplerinin bu Kanuna göre birleşik hizmet 

süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şartına bağlıdır. 

Sigortalılık Süresinin Başlangıcı : 

MADDE 6. — Sigortalıların 2 nci maddede yazılı kurumlardan herhangi biri ile ilk defa ilgilendikleri 
tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir. 

Şu kadar ki; emeklilik (yaşlılık) aylığına hak kaza nılıp kazanamadığının tespitinde, 5434 sayılı TC Emek
li Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşından 
önce 2 nci maddede yazılı kurumlardan herhangi biri ile ilgilenenlerin sigortalılık sürelerinin başlama tarihi 
18 yaşını doldurdukları tarih kabul edilir. 

Geçerli Hizmet Süreleri : 

MADDE 7. — 4 üncü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına; itibarî hizmet süreleri ile prim öden
memiş süreler katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden hesapla-
na hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 30 gün 1 ay sayılır. 

Aylığı Bağlayacak Kurum : 

MADDE 8. — Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiilî hizmet sü
resi içinde, fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sü
relerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayıü TC Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden resen emekli olma 
hallerinde ilgililere son ayrıldıkları kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır. 

Aylığa Hak Kazanma : 

MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üzerin den Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak ay
lık miktarımn tespitinde, TC Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar ile 
diğer kurumlardaki prime esas kazanç tutarları nazara alınır. 

Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 10. — Bu Kanun uyarınca bağlanacak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, aylığı bağla
yan kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır. 

Kanunun Uygulanmayacağı Haller : 

MADDE 11. — Vazifeden dolayı meydana gelen maluliyet ve ölüm ile iş kazaları ve meslek hastalıkları 
hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrıca 
aylık, bağlanması gereken hallerde bu Kanun hükümle rine göre işlem yapılır. 
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Emekli İkramiyesi : 

MADDE 12. — Son defa TC Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu 
Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, TC Emekli San
dığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı 
üzerinden, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş sü
reler, emekli ikramiyesinin hesabında nazara alınmaz. 

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananların, emekli oldukları son görevlerin
den dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanunu veya tş Kanunundan doğan emekli ikramiyesi 
veya kıdem tazminatı alma hakları saklıdır. 

Hesaplaşma : 

MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumların 
her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır. 

Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarımn, 
toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre sağlanacak aylıktan fazla olması halinde, 
kurumlar hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır. 

Aylığı bağlayan ve ödeyen kurumlar arasında bu maddeden doğan borç ve alacak miktarlarının hesap
lanmasına ve tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar 16 ncı madde uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konulacak yö
netmelikle belirlenir. 

Aylığa ve Ödemeye Katılmama : 

MADDE 14. — Kurumlar, bu Kanuna göre aylık bağlamada, 3 üncü maddede tarif edilen hak sahipleri 
dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna ilişkin diğer ödemelere katılmazlar. 

Kurumlarla İlgilendirilmeyecekler : 

MADDE 15. — Kurumlardan ve bu Kanuna göre müştereken veya kendi mevzuatına göre müstakilen 
emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra başka bir kuruma tabi işlerde çalışanlardan, bu ça
lışmalarından dolayı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri veya emeklilik keseneği alınmaz. 

Kurumlarınca, müştereken veya münferiden, emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, ay
lığı bağlayıp ödeyen kuruma tabi olarak çalışanlardan sonradan diğer bir kuruma tabi işe başlayanlar hak
kında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bunların evvelce aylık bağlayan kurumlar mevzuatından doğan 
haklan saklıdır. 

Malûllük aylığı almakta iken, aylığı bağlayan kurum ile yeniden ilgilenmesi nedeniyle aylığı kesilenlerin 
diğer kurumlardan biri ile ilgilendirilmeleri ve bu Kanunun hizmet birleştirilmesi hükümlerinden yararlan
maları, malullük hallerinin ortadan kalktığının malullük aylığını bağlayan kurumca mevzuatına uygun olarak 
kabulüne bağlıdır. 

Yönetmelik : 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulama usul ve esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca, 6 
ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 17. — 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 15 . 7 . 1965 günlü 668 
sayılı ve 28 . 1 . 1970 günlü 1214 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 579) 



— 14 — 

(Hükümetin Teklifi) 

GEÇtCt MADDE 1. — 5 . 1 .1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1214 sayılı Kanunla 
değişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış olup da, halen ödenmekte bulunan emekli, yaşlılık, malûllük 
veya ölüm aylıkları 28 . 1 . 1970 tarihli ve 1214 sayılıKanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesaplanacak 
aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki aylıkların 
tediyesine devam olunur. 

Bu madde kapsamına giripte bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar hakkında ise bu 
Kanunun getirdiği esaslar uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, T. C. Emekli Sandığı dışındaki ku 
ramlardan müştereken veya münferiden bağlanmış yaş lılık veya malûllük aylığını almakta iken 

a) T. C. Emekli Sandığı ile ilgilenmiş bulunanların, 
b) Aylığı bağlayan kuruma tabi işe girmesi nedeniyle aylığı kesildikten sonra T. C. Emekli Sandığı ile 

ilgili işe girmiş olanların, 

T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam eder. 
Bunların aylık bağlandıktan sonra geçen bu hizmetleri hakkında, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nuna göre müstakilen işlem yapılır. 
Bu madde kapsamına girenlerin daha önce bağlanmış aylıklarından doğan hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bağ - Kur'a tabi hizmetlerin birleştirilmesi suretiyle bu Kanuna göre bağlana
cak aylıklarda 8 . 3 . 1981 tarih 2423 sayılı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi hükümlerine göre aylıkla
rın hesabına esas alınacak basamaklar prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları gibi nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1 . 4 . 1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınca tescil edil
miş olanlar hakkında 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

GEÇtCt MADDE 5. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca borçlanılan hiz
met süreleri, Bağ - Kur tarafından bağlanacak aylıklar hariç, diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri ile bir-
leştirilmez. 
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Yürürlük : 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

8 . 11 . 1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakam 
U Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

mm ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

ültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
M, özgünes 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof* Dr. M. N. özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Mw Turgut F. tikel 

Köy iş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakını 
S. Side 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sü
relerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması usul ve esaslarının düzenlen
mesidir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) TC Emekli Sandığına, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
c) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 
Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine ve 

hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum deyimi; ikinci maddede gösterilen sosyal güvenlik kuruluşlarını, 
b) Hizmet süresi deyimi; kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 

ödenmiş süreleri, 
c) Sigortalı deyimi; kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öde

yenleri, 
d) Hak sahibi deyimi sigortalının eş, çocuk, ana ve babalarını, 
İfade eder. 

Hizmet sürelerinin birleştirilmesi 

MADDE 4. — Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlama
mak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında, birleştirilir,; 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

Hizmetlerin ihyası T 

MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği kesildikten sojra diğer kurumlardan biri ile ilgilenenlerin, önceki ku
rumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri verilmez, toptan ödemeleri yapılmaz. 

A) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldıktan sonra diğer bir kuruma tabi işe girenlerden, aldık
ları paraları; 

(a) İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, istek tarihinden en az 6 ay önce, 

b) Malullük veya ölüm nedenlerinden görevleri ile ilgileri kesilenlerin, 60 yaşını dolduranların, T.C. Emek
li Sandığına tabi görevlerden Kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevkedilenlerin, görevle
rinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde; 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak yüzde beş 
faizi ile birlikte, aldıkları kuruma toptan ödemeyenlerin, 
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SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE.ÎŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç • 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Tanımlar k 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Kurum» ikinci maddede gösterilen sosyal güvenlik kuruluşlarım, 
b) «"Hizmet süresi» kurumlara emeklilik keseneği veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öden

miş süreleri, 
c) «Sigortalı» kurumlara emeklilik keseneği veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenleri, 
d) «Hak sahibi» sigortalının eş, çocuk, ana ve babalarını, 
İfade eder. 

Hizmet sürelerinin birleştirilmesi 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Hizmetlerin ihyası 

MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği kesiklikten sonra diğer kurumlardan birinde sigortalı olanların, önceki 
kurumlarda birikımiş prim ve kesenekleri geri verilmez ve toptan ödemeleri yapılmaz. 

Ancak; 
a) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldııfctan sonra diğer kurumlardan birinde sigortalı olanlar 

aldıkları paraları; 
1. İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, istek tarihinden en az altı ay önce, 

ı 
2. Malullük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca 

resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ay-
rıiıdııkları tarihten itibaren altı ay içinde, 
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B) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paraları zamanaşımına uğrayanla
rın, zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya hak sahip
leri tarafından ilgili kuruma toptan ödemeyenlerin, 

C) Kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol 
muayeneleri sonucunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanların, 

Söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz. 
Şukadar ki, sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan Yasama 

Organı üyeliğine seçilen veya atananlarla Parlamento dışından Bakanlar (Kurulu üyeliğine atanan veya seçilen
lerin hizmet süreleri 4 üncü maddeye göre birleştirilir. IBunlar hakkında 8 inci maddenin birinci bendi hüküm
leri uygulanmaz. 

Bunların sosyal güvenlik kurumlarından daha önce almakta oldukları emekli aylıkları, 5434 sayılı Kanuna 
göre emekli aylığı bağlandığı tarihten itibaren kesilir. Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapılabilmesi, 
hak sahiplerinin bu kanuna göre birleşik hizmet süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şartına bağlıdır. 

Sigortalılık süresinin başlangıcı 

MADDE 6. — Sigortalıların 2 nci maddede yazılı kurumlardan herhangi biri ile ilk defa ilgilendikleri 
tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir. 

Şu kadar ki; emeklilik (yaşlılık) aylığına hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı TC Emek
li Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşından ön
ce 2 nci maddede yazılı kurumlardan herhangi biri ile ilgilenenlerin sigortalılık sürelerinin başlama tarihi 18 
yaşını doldurdukları tarih kabul edilir. 

Geçerli hizmet süreleri 

MADDE 7 . - 4 üncü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına; itibarî hizmet süreleri ile prim öden
memiş süreler katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden hesaplanan 
hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 30 gün 1 ay sayılır. 

Aylığı bağlayacak kurum 

MADDE 8. — Birleştirilmıiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere, son yedi yıllık fiilî hizmet sü
resi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sü
relerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı İKanununa göre yaş haddinden resen emekli 
olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere son ayrıldıkları kurumca, kendi 
mevzuatına göre aylık bağlanır. 

Aylığa hak kazanma 

MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak 
aylık miktarının tespitinde, T. C. Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar ile di
ğer kurumlardaki prime esas kazanç tutarları dikkate alınır. 

Uygulanacak esaslar 

MADDE 10. — Bu Kanun uyarınca bağlanacak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, aylığı bağlayan 
kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır. 
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Kendileri veya hak sahipleri tarafından, akhkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak j % 5 
f aiiai ile birlikte, aldıkları kuruma, 

b) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paraları zaman aşımına uğrayanla
rın, zlaman aşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (a) bendinde yazılı süreler içinde kendileri veya hak sa
hipleri tarafından ilgili kuruma, 

Toptan ödedikleri takdirde bunların da bu hizmetleri 4 üncü madde gereğince birleştirilir. 
Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalariının yapılabilmesi, hak sahipleriniin bu Kanuna göre birleşik hiz

met süresi üzerinden aylığa halk kazanmaları şartına bağlıdır, 
Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kont

rol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz 
konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz. 

Sigortalılık süresinin başlangıcı 

MADDE 6. — Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin başla
ma tarihidir. 

Şu kadar ki; emeklilik veya yaşlılık aylığıma hak kazanılıp kazanılımadığının tespitinde, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşın
dan önce kurumlardan herhangi birine sigortalı olanların sigortalılık sürelerinin başlama tarihi, 18 yaşını 
doldurdukları tarih kabul edilir. 

Geçerli hizmet süreleri 

MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Aylığı bağlayacak kurum 

MADDE 8. — Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiilî hizmet sü
resi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet süre
lerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden resen emekli olma 
ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi 
olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır. 

Aylığın hesabında esas alınacak kazançlar 

MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak ay
lık miktarımn tespitinde, TC Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar ile diğer 
kurumlardaki prime esas kazanç tutarları dikkate alınır. 

Uygulanacak esaslar 

MADDE 10. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Kanunun uygulanmayacağı haller 

MADDE 11. — Görevden dolayı meydana gelen malullük ve ölüm ile iş kazaları ve meslek 'hastalıkları 
hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrıca 
aylık bağlanması gereken hallerde bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Emeldi ikramiyesi 

MADDE 12. — Son defa T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu 
Kanunun 8 inci maddesi myarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T. C. Emekli 
Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı 
üzerinden, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş 
süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananların, emekli oldukları son görevlerin
den dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanunu veya iş kanunundan doğan emekli ikramiyesi 
veya kıdem tazminatı alma hakları saklıdır. 

Hesaplaşma x 

MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumların her-
birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır, 

Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarının, 
toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla olması halinde, 
kurumlar hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır. 

Aylığı bağlayan ve ödeyen kurumlar arasında bu maddeden doğan borç ve alacak miktarlarının hesap
lanmasına ve tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar 16 nci madde uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir^ 

Aylığa ve ödemeye katılmama 

MADDE 14. — Kurumlar, bu Kanuna göre aylık bağlamada, 3 üncü maddede tarif edilen hak sahipleri 
dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna ilişkin diğer ödemelere katılmazlar. 

Yönetmelik : 

MADDE 15i — Bu Kanunun uygulama usul ve esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca, 6 
ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir, 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 16. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 15.7.1965 gün ve 668 sayılı 
ve 28.1.1970 gün ve 1214 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ IMADDE 1. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 1214 sayılı Kanunla 
değişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış olup da, halen ödenmekte Ibulunan emekli, yaşlılık, malullük 
veya ölüm aylıkları 28.1.1970 tarihli ve 1214 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir. 
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Kanunun uygulanmayacağı haller 

MADDE 11. — Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Emekli ikramiyesi 

MADDE 12. — Son defa TC Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Ka
nunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, TC Emekli Sandığı
na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinizi toplamı üzerin
den, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş sü
reler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerinden 
dolayı ilgili bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun emekli ikramiyesine veya tş Kanununun kıdem 
tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Hesaplaşma 

MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumların 
her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır. 

Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarının, 
toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla olması halinde, 
kurumların hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır. 

Aylığa ve ödemeye katılmama 

MADDE 14. — Kurumlar, bu Kanuna göre aylık bağlamada, 3 üncü maddede belirtilen hak sahipleri 
dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna ilişkin diğer ödemelere katılmazlar. 

Yönetmelik 

MADDE 15. — 13 üncü madde uyarınca borç ve alacak miktarlarının hesaplanmasına ve tasfiyesine 
ilişkin hususlar ile diğer hükümlerin uygulanması usul ve esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca 
6 ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 16. — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 28.1.1970 gün ve 1214 sa
yılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış olup da, halen ödenmekte bulunan emekli, y||lılık, 
malullük veya ölüm aylıkları 1214 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesaplanacak 
aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye ikadar önceki aylıkların 
tediyesine devam olunur. 

Bu madde kapsamına girip de bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar hakkında 
ise bu Kanunun getirdiği esaslar uygulanır. 

GEÇfCÎ MADDE 2. — 1.4.1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala rınca tescil edil
miş olanlar hakkında 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

GEÇtCİ MADDE 3. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca borçlanılan hiz
met süreleri, Bağ - Kur tarafından bağlanacak aylıklar hariç, diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri ile bir-
leştirilmez. 

GEÇtCl MADDE 4. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına devrolunan sandıklar üyeleri ile hak sahiplerinin, 
28.1.1970 gün ve 1214 sayılı kanunla değişik 5.1.1961 gün ve 228 sayılı kanundan doğan hizmet ihyasına 
ilişkin haklan saklıdır. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu 'Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun hakimlerini Bakaralar Kurura yürütür, 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesaplana
cak aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki aylıkların 
ödenmesine devam olunur. 

228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1214 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmü kapsamında olup 
bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci geçici maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen ve 2654 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 üncü mad
de hükmü uyarınca borçlanılan hizmet süreleri, Bağ • Kur tarafından bağlanacak aylıklar hariç, diğer ku
rumlarda geçen hizmet süreleri ile birleştirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü geçici maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yürütme 

MADDE 18. — Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi halkın genel nitelikteki müşterek ihtiyaçları yanında mahallî nitelikte müşterek ihtiyaçları da 
vardır. Genel nitelikteki müşterek ihtiyaçların giderilmesi devletin görevidir. Mahallî mahiyetteki müşterek 
ihtiyaçları karşılamak için de tarihî gelişim içerisinde bazı özerk kuruluşlar oluşmuştur. «Malhallî idareler» 
dediğimiz bu kuruluşlar ayrı ıtüzelkişiliklere, ayrı karar organlarına, kendilerine mahsus gelir kaynaklarına ve 
ayrı bütçelere sahiptirler. Ülkemizde mahallî idare kuruluşları İl özel idareleri, IBelediyeler ve Köylerdir. 

il Özel idareleri il (halkına dönük bir takım hizmetleri görmek amacı ile oluşturulmuş mahallî idare ku
ruluşlarıdır. Yasal dayanağını 13 Mart 1913 tarihli'«Idare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati» ndan al
maktadır. 

II Özel İdarelerinin Genel Meclis ve il Daimî Encümeni isimli karar organları vardır. Özel idarenin başı 
ve yürütme organı il Valisidir. 

İl özel idarelerine İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati ile Bayındırlık, Sağlık, Kültür ve Eği
tim, Tarım, Veterinerlik, Ticaret ve Ekonomi alanlarında 110 kadar değişik görev verilmiştir. Diğer yasa
larla verilen veya hiçbir yasal dayanağı olmadığı ıhalde bu idarelerce fiilen sürdürülen görevler de dikkate alı
nırsa halen bu idarelerin 150 değişik türde görev ifa ettikleri görülür. 

Bu görevlerin karşılığı olarak Genel Meclis üyelerine günde 6 0 - 1 0 0 TL., İl Daimî Encümeninin baş
kanı olan Vali ve Daimî Encümen üyelerine de 1913 tarihli yasanın 16.7.1965 gün ve 671 sayılı Yasa ile de
ğişik 140 inci maddesine göre Genel Meclis kararı ile 1 0(010 liradan 1 500 liraya kadar aylık tahsisat ve
rilir. 

11 Özel İdarelerinin görev alanı il sınırlarıdır. Bu sınırlar içerisinde gelirlerin toplanması, hizmet prog
ramları yapılması ve her safhasında kontrolü, Bütçenin uygulanması, ödemelerde ita amirliği gibi ağır sorum
luluğu gerektiren görevlerin aylık brüt 1 000 - 1 500 TL. tahsisat karşılığında yaptırılması adalet ve nisfet 
ölçülerine sığmaz. 

1.3.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2380 sayılı Kanun ile II özel idarelerine Devlet vergi gelirlerinden |% 1 
oranında pay verilmektedir. Böylece özel idareler kendi öz gelirleri ve aldıkları diğer kanunî paylar dışında her 
yıl Devlet Bütçesinden 18 milyar lira pay almaktadırlar. Bu durum özel idarelerin malî bakımdan güçlenme
lerine, dolayısıyla yürütme ve karar organlarının hizmet ve sorumluluklarının artmasına yol açmıştır. 

12 Eylül 1980 Cumhuriyeti Koruma ve Kollama Harekâtından sonra çıkarılan 25.9.1980 gün ve 2304 
sayılı yasa ile II Genel (Meclisleri feshedilmiş, meclis ve encümen görevleri Valinin başkanlığında, Valiler 
tarafından İl İdare Şube Başkanları arasından atanan 4 kişilik bir kurula verilmiştir. Meclis ve Encümenin 
sorumluluğu bu kurula yüklenmiştir. Ve yaptıkları hizmet karşılığında halen bu kurul üyelerine hiçbir ödeme 
yapılmamaktadır. 

Bu teklif il Genel Meclisi ve Daimî Encümen üyeleri ile Valinin İl Özel İdaresi hizmetlerinin yürütülme
sindeki ağır çalışma ve sorumluluklarına bir nebze maddî karşılık sağlayabilmek amacı ile hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Idare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi değiştiril
mekte ve müzakerelerin devamı müddetince il Genel Meclisi üyelerine 2 nci derece kadrolu devlelt memuru 
için Bütçe Kanunu ile tespit edilen gündelik kadar ödenek verilmesi öngörülmektedir. Para değerindeki değiş
kenlik yüzünden verilecek ödeneğin zamanla yetersiz duruma düşmesini önlemek için sabit bir miktar tespit 
edilmemiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile il daimî encümeninin başkanı olan Vali ve encümen üyelerine verilecek öde
nek miktarı belirlenmektedir. Genel Gerekçede de vurgulandığı gibi günümüzde Özel idarelerin imkânların art
ması hizmet alanlarını genişletmiş Vali ve Encümen üyelerinin sarfedecekleri mesai ile sorumlulukları olduk
ça artmıştır. 

1 inci maddenin gerekçesinde açıklanan nedenlerle ödenek için sabit bir rakam tespit edilmemiş, bu hiz
metin asgarî karşılığı lolarâk 2 nci derece memurun eline geçecek brüt maaş miktarı esas alınmıştır. 

Ödeneklerin hesaplanmasında yalnızca 2 nci derece 1 inci kademenin karşılığı olan gösterge rakamı ile o 
yıla ait bütçe kanununun belirlediği katsayı esas alınacak, maaş miktarında artış sağlamaya yönelik diğer fak
törler nazara alınmayacaktır. 

Madde 3. — Genel Gerekçede de belirtildiği gibi, 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Yasa ile il genel meclisleri 
feshedilmiş, bu görevin İl İdare Şube Başkanları arısında Valinin atayacağı 4 kişilik bir kurul tarafından 
yürütülmesi öngörülmüştür. 11 Daimî Encümenine ait görevlerde bu kurul tarafından ifa edilmekte, aslî gö
revlerinin dışındaki bu hizmetlerine karşılık halen hiçbir ödeme yapılmamaktadır. 

Bu madde ile 2304 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi değiştirilmektedir. 
Yeniden İl Genel Meclisi üyeleri seçilinceye kadar bu kurul üyelerine 2 nci maddeye göre tespit edilecek 

ödeneğin yarısının verilmesi uygun olacaktır. 
4 üncü ve 5 inci maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir, 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 22 Nisan 1983 

Esas No. : 2/113 
Karar No. : 227 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 14 Nisan 1983 tarihli 84 üncü Birleşiminde (görüşülerek işaret oyu 
ile *kabul edilen «13.3.1913 tarihli, Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği 'gibi, halkın mahallî nitelikte müşterek ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan ve adına 
«Mahallî idareler» dediğimiz kuruluşlardan biri de İl Özel İdareleridir. 

11 Özel İdarelerine 13 Mart 1913 tarihli Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu dle değişik alanlarda çok çeşitli 
görevler verildiği, verilen bu çeşitli görevlerin karşılığı olarak ise idarenin; Genel Meclis Üyelerine günde 
60 - 100 TL. 11 Daimî Encümen Üyelerine de aylık (Genel Meclis Kararı ile) 1 000 • 1 50D TL. arası tah
sisat ayırdığı bilinmektedir. 

Teklif, 11 Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyeleri dle Valinin, ti Özel İdaresi ihizmetlerinin yürütülme
sindeki ağır çalışma ve sorumlulukları düzeyinde bir ücret verilmesi amaçlamakta, bunun içinde İl Genel 
Meclisi Üyelerine müzakerelerin müddetince 2 nci derece kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen gündelik 
kadar ödeneğin, İl Daimî Encümeni Başkan ve Üyelerine ise 2 nci derecenin 1 inci kademesinde yer alan 
kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen gösterge rakamımn Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödeneğin, yeni il genel meclisi üyeleri seçilinceye kadar valiler 
tarafından seçilerek görev alan 4 personele geçici olarak İl Daimî Encümeni Başkan ve Üyeleri için veril
mesi düşünülen aylık miktarının 1/2'sinin verilmesi öngörülmektedir. 

Danışma Meclisinin çeşitli komisyonlarında görüşülen teklifin Danışma Meclisi Genel Kurulunda; 1 inci 
maddesinin aynen kabul edildiği, 2 nci maddesinin 11 Daimî Encümeni Başkan ve Üyelerine ödenecek ay
lığın hesabında 5 inci derecenin 1 inci kademesi gösterge rakamının esas alınması değişikliğiyle, 3 üncü mad
desinin, geçici olarak görevli 4 personele 2 nci madde esasları içinde hesaplanan aylığın 1/3'ü oranında ve
rilmesi şeklinde düzenlendiği görülmektedir. 

Teklif dle getirilen değişiklik Komisyonumuzca da olumlu bulunduğundan Danışma Meclisi Genel Kuru
lundan geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir^ 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL 

E. Amiral Mly. Kd. Aib. 

Üye Üye , Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 
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TEKLİF 

tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl Genel Meclisi Üyelerine müzakerelerin devamı müddetince Bütçe Kanunuyla 2 nci de
rece kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen gündelik kadar ödenek verilir. 

MADDE 2. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 140. — ti Daimî Encümeni Başkan ve Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
devlet memurları için kabul edilen derecelerden 2 nci derecemin 1 inci kademesi gösterge rakamının Bütçe 
Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödenek verilir. 

MADDE 3. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Kanunla 
eklenen Geçici 2 noi madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni il genel meclis üyeleri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî encü
menlerinin görevleri valiler tarafından il idare şube başkanları arasından seçilecek 4 üyeden oluşan, vali baş
kanlığındaki bir kurul tarafından yürütülür. Bu kurulda görev alan personele 2 nci maddeye göre tespit edilen 
ödenek miktarının 1/2'si verilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M811Î Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 570) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

13.3.1913 Tarihli, İdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkmda Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl Genel Meclisi Üyelerine müza
kerelerin devamı müddetince Bütçe Kanunuyla 2 nci 
derece kadrolu Devlet Memuru için tespit edilen gün
delik kadar ödenek verilir. 

MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl Daimî Encümeni Başkan ve 
Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre Devlet memurları için kabul edilen derecelerden 
beşinci derecenin birinci kademesi gösterge rakamı
nın Bütçe Kanunuyla tespit edilecek katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ödenek 
verilir. 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatına 25.9.1980 gün ve 2304 sayılı Ka
nunla eklenen geçici ikinci madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Yeni İl Genel Meclis Üye
leri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile il daimî 
encümenlerinin görevleri valiler tarafından il idare 
şube başkanları arasından seçilecek dört üyeden olu
şan, vali başkanlığındaki bir kurul tarafından yürü
tülür. Bu kurul üyelerine ikinci maddeye göre tespit 
edilen ödenek miktarının üçte biri kadar ödenek ve
rilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

13.3.1913 Tarihli, tdarei Umumiyei Vilayat Kanu
nu Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 570) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 571 

79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teş
kilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 
İhdasına Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi: 1/168; M. G. Konseyi : 1/496) 
(D. Meclisi: S, Sayısı: 372) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-1096 

(II 168)/845/4337 19 Nisan 1983 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Nisan 1983 tarihli 85 inci Birleşiminde görüşülerek (işaret oyu ile 
kabul edilen, 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesapları
nın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
25.12.1978 Gün ve 20 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 14, 18 Nisan 1983 tarihli 84 ve 85 inci Birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840 11634 22 Mart 1982 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
12 Eylül 1980 tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayılma

yan 31 adet kanun hükmünde kararname, 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın 64 üncü maddesine göre, kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların 

görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 
2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 

Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
M. G. K. Genel Sekreteri 
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GEREKÇE 

Mevzuatımıza 13.10.1949 tarih ve 3/9982 sayılı Bakanlar Kurulu (Kararı ile girmiş bulunan K/792 sayılı 
(Koordinasyon Kurulu kararı 2490 sayılı Yasa kapsamına giren daire ve kuruluşlarla, sermayesinin tamamı 
veya en az yarısı Devlet veya Devlet Teşekkül ve müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kurulmuş olan 
müessese ve teşekküller arasındaki alım ve satım işlemlerini, anılan Yasa dışına çıkarmış ve bir anlamda ka
mu kuruluşlarının taleplerini mal üreten Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ürünlerine yöneltme amacı izlemiş
tir. 

'Ancak, yürürlüğe konulduğu günlerin koşulları altında iyi işleyen ve Hazine hukuku açısından yararlar 
sağlayan bu karar, zamanla ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle amacından saptırılmış ve 
bir bakıma 2490 sayılı Yasayla bağlı Kamu Kuruluşlarının bu kanunun Hazine yararına işleyen ve fakat 
şeklî yükümlülükler getiren hükümlerinden kurtulmak için başvurdukları bir müessese haline getirilmiştir. 

özellikle mal üreten değil, fakat yalnız alım satımla uğraşan ve sermaye oluşumu bakımından bu kararın 
kapsamına giren ticarî nitelikteki bazı kuruluşlar Devlet ihtiyaçlarının karşılanmasında komisyon karşı
lığında faaliyet gösteren birer aracı durumuna geçmişlerdir, öyle ki; bu kuruluşlardan yapılan alımlardaki 
fiyatlar 2490 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerdeki alım fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. 

Uygulamadaki aksaklık ve saptırmaları giderebilmek amacı ile madde yeniden ele alınmış ve anılan kararın 
amacını gerçekleştirmek üzere, bütün kamu kuruluşları ile kamu yararı güden kuruluşlar arasındaki artırma 
ve eksiltme işlerinin kendi aralarında yapacakları kıymet takdiri suretiyle tamamlanması öngörülmüştür. 
Ancak, maddenin amacını gerçekleştirmek üzere bunlar arasındaki işlemlerde aracıların yer almasını önleye
cek hükümler getirilmiş ve kuruluşlara gerek fiyatları belli olan maddelerin, gerekse günlük ihtiyaç maddele
rinin alımlarında kolaylıklar sağlanmıştır. 

Bu husus 26 Eylül 1978 gün ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanununun 66 ncı maddesinin sonuna eklenen hükümlerle yerine getirildiğinden, 792 sayılı 
Koordinasyon Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması zorunlu bulunmakta ve bu nedenle anılan karar 
79 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin kapsamından çıkarılmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 571) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 22 Nisan 1983 

Esas No. : 1/496 
Karar No. : 228 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Nisan 1983 tarihli 85 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen «79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfi
yesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 25.12.1978 
Gün ve 20 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca in
celenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 Eylül 1978 tarih ve 2171 sayılı Yetki Kanununun amacına uygun, 
yetki süresi içinde çıkarılmış olduğu ve aynı gün Yasama Organına sunulduğu tespit edildiğinden şekil ek
sikliğinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen değişiklikle 79 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
kararlar arasından 792 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararının çıkarıldığı görülmektedir. 

Bilindiği gibi, 792 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı ile, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nunun 1 inci maddesi gereğince mezkûr kanuna tabi kuruluşların aralarındaki işlemlerde Millî Korunma 
Kanununun tatbikini gerektirecek işlemler olursa, anılan kanun hükümlerini Millî Korunma Kanununun de
ğişik 50 nci maddesinin 2 nci fıkrasına dayanarak uygulanmayacağı yolunda hüküm getirilmiştir. 

Ancak, 2490 sayılı Kanunun 66 nci maddesinde yapılan diğer bir değişiklikle, 792 sayılı Koordinasyon 
Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması zorunlu görüldüğünden bu durum anılan kararname ile .79 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle sağlanmıştır. 

Tasarı, Komisyonumuzca da olumlu bulunmakla birlikte kanun tekniği bakımından başlıkta yer alan 
«25.12.1978 gün ve» ibaresi metinden çıkarılmış, diğer hükümler Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen 
benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 'Balkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üyö Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 571) 



KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNÎ 

79 Sayılı Mü! Korunma Suçlarımın Affına, MU! Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hessaplaırının Tasfiyesinle 
ve Bazı Hükümler İhdasuıa Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin DeğişMlmesine tKişkin Kanun Hükmünde 

Kararname 

1Q Eylül 1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunıma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye, 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin değiştirilmesi; 
26 Eylül 1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 25.12.1978 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir, 

«Madde 10. — K/5, K/964, K/1089, K/1164, K/1180 sayılı kararların uygulanmasına devam olunur. 5/20 
sayılı kararın 11 inci maddesine göre borsalarda yapılacak her türlü hububat satışlarıyla sınırlı olmak üze
re K/1051 sayılı Karar hükümleri uygulanır. 

K/1164 sayılı Kararla oluşturulan fona yatırılacak paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre alınır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1.3.1979 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanun Hükmünde Karîarnameyi Balkanlar Kurulu yürütür. 

j 

Millî Güvenlik Konseyi (Sâ Sayısı: 571) 



DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 
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BÜTÇE - PLAN KÖMJSYİONU METNİ 

79 Sayılı MOtf Korunma Suçlarının Affına, MÜB 
Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Basa Hükümler İhdasına! Dair 
Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkin 25.12.1978 Gün ve 20 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 10 uncu maddesi aşağıdaki biçimde değişti
rilmiştir. 

««Madde İÖ, — K/5, K/964, K/1089, K/1164, 
K/1180 sayılı kararların uygulanmasına devam olu
nur. 5/20 sayılı Kararın 11! inci maddesine göre bor
salarda yapılacak her türlü hububat satışlarıyla sı
nırlı olmak üzere K/10511 sayılı Karar hükümleri 
uygulanır. 

K/1,164 sayılı Kararla oluşturulan fona yatırıla
cak paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre alınır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun, 20 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 1.3.1979 ta-
ruhinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

• • i — w — » » 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 571) 

79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Miflî 
Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplanılın Tas
fiyesine ve Bazı Hükümler Ihdasma Dair Kanunun 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 20 
Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisli metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edlilrniştir. 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 585 

1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/653; M. G. 

Konseyi : 1/513) 

(D. Meclisi S. Sayısı: 393) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 20 Mayıs 1983 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-3526 (11653)14097 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Mayıs 1983 tarihli 104 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kamına Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 
1983 Tarihli 59 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Mart 1983 

Sayı : K.K.T.D, 18/101-1 58/03269 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Res
mî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 
(a) bendinde yapılan değişiklikle Genel Müdürün niteliği yeniden düzenlenmiş, ayrıca atanma usullerinde «istis
naî memuriyetler» ile ilgili hükümlerin uygulanmasını sağlamak üzere, yürürlükten kaldırılmış olan 3656 sayılı 
Kanununun 6 ncı madesi yerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine atıfta 
bulunulmuştur. 

Genel Müdürün niteliklerinin yeniden düzenlenmesinde, bugüne kadarki uygulamalarda meydana gelen 
sakıncaların giderilmesi amaçlanarak, Genel Müdürün münhasıran Opera ve Bale sanatçıları arasından değil, 
onların yanında, Üniversitelerde ve Türk Sanat hayatında, bu konuda eserler vermiş, söz sahibi olmuş otorite
ler arasından seçilmesinin doğuracağı yararlar göz önünde bulundurulmuştur, 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 23 Mayıs 1983 
Karar No. : 129 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İBir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 
Tarihli 59 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili ku
rum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Komisyon toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

Sanatçılar dışında, opera, bale veya müzik sanat dallarıyla ilgili diğer personelin ve üniversite öğretim ele
manlarının da «Genel Müdür» olarak atanmalarına imkân sağlayan Kanun Tasarısı, Komisyonumuzca uygun 
mütalaa edilmiştir. Ancak, Genel Müdür olarak atanacak personelde aranacak niteliklerin açıklığa kavuşturul
ması ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca yürürlük maddesinin yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı de
ğerlendirilmiştir. 

Yapılan bu değerlendirme ışığında, Kanun Tasarısının 1 inci çerçeve maddesi ve yürürlükle ilgili 3 üncü 
maddesi yeniden düzenlenmiş olup, Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin diğer maddeleri aynen benimsen
miştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ Necati ERTÜRK 

Tuğgeneral Kur, Alb, Kur. Yb. 
Üye Üye Üye 

Ahmet ÖZTEKER Vecdi GÖNÜL Tevfik R. GÖKALP 
Kur. Yb. Yükseköğretim Kurulu Üyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 

Üye 
Turgut ÖZAKMAN 

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü 

Millî Güvenlik Konseyi |(S. Sayısı: 585) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kurulusu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklen
mesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 17.3.1983 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«a) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, Yüksek öğretim kurumlarından birinden 
mezun opera, bale ve müzik alanında başarılarıyla tanınmış, özel ve kamu kuruluşlarında en az 15 yıl hiz-' 
met görmüş sanatçılar ile, bu alanlarda eserler veren besteci ve yazarlar, temayüz etmiş opera ve bale yöne
ticileriyle, üniversitelerde bu dalda öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasından müşterek kararname ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu1 maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — 1309 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Kanunda geçen Millî Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eği
tim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

Millî Güvenlik Konseyi <S, Sayısı: 585) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 
Tarihli 59 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 Sayılı 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (A) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının 
teklifi üzerine, opera, bale, müzik alanlarında başarı
larıyla tanınmış sanatçılar ile bu alanlarda eserler ve
ren besteci ve yazarlardan, temayüz etmiş opera ve 
bale yönetmenlerinden, özel ve kamu kuruluşlarında 
veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet gör
müş Yülksek öğretim Kurumlarının birinden mezun 
olanlarla, üniversitelerde bu dalda öğretim üyeliği 
veya yardımcılığı yapanlar arasından, müşterek ka
rarname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — 1309 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Kanunda geçen Millî Eğitim 
Balkanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir». 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 
59 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri

lerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının 
teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının birinden 
mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya bunların 
her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; opera, bale, 
müzik alanlarından birinde başarılarıyla tanınmış sa
natçılar, bu alanlarda eserler veren besteci veya ya
zarlar, temayüz etmiş opera veya bale yönetmenleri 
ile. üniversitelerde bu sanat dallarının birinde görev 
yapan öğretim elemanları arasından, müşterek karar
name ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

Müllî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 585) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17.3.1983 
Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Canturk 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof, Dr. K, Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H* Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A, Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

içişleri Bakam 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof., Dr, M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
K, Canturk 

Kültür ve Turizm Bakanı 
t, Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M< Turgut F. İlkel 

İmar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr, A, Samsunlu M, R, Güney V* Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Şlde 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 585) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 59 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 
22 Mart 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

• • 

{İhtisas Komisyonunun kabul1 ettiği metin) 

MADDE 3. — Bu Kanunun; 
a) 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 

aynen kabul edilen hükümleri, 22.3.1983 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Değiştirilen hükümleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlük Konseyi {S. Sayısı: 585) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 586 

5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi: 1 / 652 ; M. G. Konseyi: 1/514) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 394) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 20 Mayıs 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3525 (l/652)/4096 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Mayıs 1983 tarihli 104 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 sayıh Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 sayıh Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 22 Mart 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1157103258 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış 
ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 1310 sayılı Kanunla değişik 4 üncü mad
desinin (A) bendinde yapılan değişiklikle Genel Müdürün niteliği yeniden düzenlenmiş, ayrıca atanma usul
lerinde «istisnaî memuriyetler» ile ilgili hükümlerin uygulanmasını sağlamak üzere, yürürlükten kaldırılmış 
olan 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu 
maddesine atıfta bulunulmuştur. 

Genel Müdürün niteliklerinin yeniden düzenlenmesinde, bugüne kadarki uygulamalarda meydana gelen sa
kıncaların giderilmesi amaçlanarak, Genel Müdür münhasıran sanatçılar arasından değil, onların yanında Türk 
Tiyatrosunda, Türk Sanatında, Türk edebî hayatında ve üniversitelerde bu sahalarda, eserler vermiş, söz sahibi 
olmuş otoriteler arasından seçilmesinin doğuracağı yararlar göz önünde bulundurulmuştur. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Karar No. : 128 

İhtisas Komisyonu Raporu 

23 Mayıs 1983 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli ve 58 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili kurum ve kuruluşların tem
silcilerinin de katıldığı Komisyon toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

Tiyatro sanatçıları dışında, tiyatro sanat dalıyla ilgili diğer personelin ve üniversite öğret'im elemanlarının 
da «Genel Müdür» olarak atanmalarına imkân sağlayan Kanun Tasarısı Komisyonumuzca uygun mütalaa 
edilmiştir. Ancak, Genel Müdür olarak atanacak personelde aranacak niteliklerin açıklığa kavuşturulması ve 
Anayasanın 91 inoi maddesi uyarınca, yürürlük maddesinin yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı değerlen
dirilmiştir. 

Yapılan bu değerlendirme ışığında, Kanun Tasarısının 1 inci çerçeve maddesi ve yürürlükle ilgili 3 üncü 
maddesi yeniden düzenlenmiş olup Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin diğer maddeleri aynen benimsen
miştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur* 

Komisyon Başkam 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb, 

Üye 
Necati ERTÜRK 

Kur, Yb, 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur, Yb, 

Üye 
Vecdi GÖNÜL 

Yükseköğretim Kurulu Üyesi 

Üye 
Tevfik R. GÖKALP 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
(Müsteşar Yardımcısı 

Üye 
Turgut ÖZAKMAN 
Devlet Tiyatroları 

Genel Müdürü 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 586) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNÎ 

5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 17.3.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihli, 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 
tarihli ve 1310 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi üzerine, Yüksek öğretim kurumlarından birin
den mezun, sahne hayatında başarıları ile tanınmış, özel ve kamu kuruluşlarında en az 15 yıl hizmet görmüş 
sanatçılar ile tiyatro yazarları, eleştirmenleri, temayüz etmiş tiyatro yöneticileri ve üniversitelerde tiyatro sa
natı dalında öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasından müşterek kararname ile 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre.» 

MADDE 2. — 5441 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 7. — Kanunda geçen Millî Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eği
tim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 586) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 Sayılı Devlet Tiyat
rosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 Saydı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihli 5441 sayılı Devlet 
Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 ta
rihli ve 1310 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi
nin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının 
teklifi üzerine, sahne hayatında başarılarıyla tanın
mış sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri, temayüz 
etmiş tiyatro yönetmenlerinden özel veya kamu ku
ruluşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl 
hizmet görmüş yükseköğretim kurumlarının birinden 
mezun olanlarla, üniversitelerde tiyatro sanatı dalında 
öğretim üyeliği veya yardımcılığı yapanlar arasından 
müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre.» 

MADDE 2. — 5441 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 7. — Kanunda geçen Millî Eğitim 
Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmiştir.» 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5441 Sayılı Devlet Ti
yatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 58 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu

lü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihli 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 14.7.1970 
tarihli ve 1310 sayılı Kanunla değişik 4 üncü mad
desinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanı
nın teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının bi
rinden mezun, özel veya kamu kuruluşlarında veya 
bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; 
sahne hayatında başarılarıyla tanınmış sanatçılar, ti
yatro yazarları, eleştirmenler, temayüz etmiş tiyatro 
yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalın
da görev yapan öğretim elemanları arasından, müş
terek kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (Si Sayısı: 586) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

17.3.1983 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
Jf. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
K. Cantürk 

Kültür ve Turizm Bakam 
/., Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve iskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
Af. Özgüneş 

Mili! Savunma Bakam 
Ü. H.t Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H.t Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Af, Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. Af. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Millî Güvenlik Konseyi .<S, .Sayısı: 586) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümleri, 58 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 
22 Mart 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurtlu yürütür. 

Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 

((İhtisas Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Bu Kanunun; 
a) 58 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 

aynen kabul edilen hükümleri, 22.3.1983 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Değiştirilen hükümleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

m*m 

Millî Güvenlik Konseyi <S. Sayısı: 586) 




