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Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
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Kültür Bakanlığı'nın kurulması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 
3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kurulu'nca 24/1/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kültürel değerleri yaşatmak, 

geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, kültür konularıyla ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak, tarihi ve kültürel varlıkla
rın tahribini ve yokedilmesini önlemek için Kültür Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
Madde 2 — Kültür Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Mil l i , manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşat

mak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün sağ
lanmasına yardımcı olmak, 

b) Kültür konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, işbirliğinde bu
lunmak, 

c) Kültürel varlıkların tahribini ve yokedilmesini önlemek, 
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
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Teşkilat 
Madde 3 — Kültür Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurtdışı teşkilatın

dan, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
Madde 4 — Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim bi

rimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. 
Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
Madde S — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mev

zuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve program
lara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli, Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, 
taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesapları
nı denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
Madde 6 — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetle

rini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve 
yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri ve
rir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 
Müsteşar Yardımcıları 
Madde 7 — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı gö

revlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 
Madde 8 — Kültür Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 
b) Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
d) Mill i Kütüphane Başkanlığı, 
e) Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı, 
0 Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı, 
g) Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
h) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 
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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
Madde 9 — Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Geçmiş ve çağdaş sanat akımlarını takip ederek yurdumuzda sanat faaliyetlerinin 

milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden 
bilgi sahibi olmasını, güzel sanatlarımızın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasını sağlamak ve 
bu hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

b) Diğer ülke sanatlarının yurtiçinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak, 
c) Devlet koleksiyonunu geliştirmek, 
d) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli 

olması için tedbirler almak, 
e) Güzel sanatlar ile ilgili orkestralar, korolar, çalgı ve ses toplulukları, resim ve heykel 

müzeleri, güzel sanatlar galerileri kurmak ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek, milli varlık-
larımızı yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak amacıyla yarışmalar, sergiler, konserler, film gös
terileri düzenlemek, mükafat vermek, belgesel filmler sağlamak ve yapımını desteklemek, 

f) Güzel sanatlar alanında ilmi araştırma inceleme ve yayınlar yapmak, film, video ve 
benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Madde 10 — Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 

tesbitini, bakımını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak; tahribini ve 
kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak, 

b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, röleve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve mu-
hafaza merkezleri ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bölge kurulları kurmak ve bunların 
idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, 
desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde kontrol altında bulundurmak, 

c) Mill i sınırlarımız dışında kalan korunması gerekli ata yadigarı taşınmaz kültür var
lıklarını tesbit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçeve
sinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirler almak, 

d) İlmi faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak, 
e) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararlarının uygulanmasına 

dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 
f) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve 

restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, 
g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
Madde 11 — Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uy

gulamak, 
b) Kütüphanelerin uyması gereken standartları belirlemek ve bu standartlara uygun hiz

met götürülmesi için gerekli tedbirleri almak, 
c) Yurtiçinde ve yurtdışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile i l 

gili yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin 
koleksiyonlarını zenginleştirmek, 

d) Kıymetli yazma eserleri ilgili kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun 
hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve ona
rımını yapmak, 
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e) Mil l i kültürümüzün yazılı belgelerini fikir ve sanat ve edebi eserlerini hazırlatarak 
yayımlamak ve yayınlatmak, 

f) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan fayda
lanmasını sağlamak, 

g) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik 
edici ve destekleyici tedbirler almak, 

h) Yayın danışma kurulları teşkil etmek, 
i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Milli Kütüphane Başkanlığı 
Madde 12 — Milli Kütüphane Başkanlığı, Türkiye'nin milli kültür ve bilgi birikimini 

ve bilgi akımım sağlar ve özel kanunlarla verilen görevleri yapar. 
Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı 
Madde 13 — Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesinde be

lirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların; yönetim, 
işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak, 

b) İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve diğer il ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, 
onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işlerini yürütmek, 

c) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı 
Madde 14 — Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek, 
b) Birliklerin idari ve mali yönlerden denetimini sağlamak, 
c) Eser sahipleri ve birliklerle Bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek, 
d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek 

ve denetlemek, 
e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, memleke

tin tarihi ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılması ve bir nüshasının Mill i Kütüp
hanede saklanmasını sağlamak, 

0 Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı 
Madde 15 — Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Milli folklorun, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk mü

ziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştır-
ma, derleme, inceleme ve diğer ilmi çalışmalar yapmak, yayımlamak, tanıtmak, 

b) Milli folklor arşivini kurmak, 
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Madde 16 — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla 

kültür ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, 
b) Kültür alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği anlaşmaları ile 

mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 
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c) Milletlerarası kültür kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde 
gerekli koordinasyonu sağlamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Madde 17 — Kültür Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şun-
lardır: 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 

c) Hukuk Müşavirliği, 

d) Bakanlık Müşavirleri, 

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Madde 18 — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşa
ğıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faali-
yet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tü
zükle düzenlenir. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Madde 19 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır: 

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma plan ve programları, Bakanlar Kurulu ka-
rarları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için 
çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının 
ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma 
esaslarına göre tesbitini sağlamak. Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı-
na göndermek, 
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Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 
üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip 
etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili ge
rekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulan
maları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksak
lıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek 
makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, 

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

g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmet
leri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği 

Madde 20 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai so-
nuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zama
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 43S3 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli dava
larda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil 
etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına 
sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ve Başbakan
lıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Bakanlık 
görüşlerini tesbit etmek, 

0 Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Bakanlık Müşavirleri 

Madde 21 — Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konular
da Bakana yardımcı olmak üzere ondört Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Madde 22 — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
Madde 23 — Kültür Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Madde 24 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yap

mak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Madde 25 — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını 

hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek, 
b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzen

lemek ve uygulamak, 
c) Kültür sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tesbiti, planlaması ve eğitim prog

ramlarının uygulanmasını sağlamak, 
d) Bakanlık ve meslek personelinin yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini planlamak 

ve gerçekleştirmek, 
e) Toplumda kültürü geliştirmek amacı ile faaliyetler düzenlemek, 
f) Kültür eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç, yayın ve dokü

mantasyon hizmetlerini yürütmek, 
g) Yönetici ve uzman yetiştirmek üzere teknik yardım sağlamak, 
h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
Madde 26 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve tasıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulma

sını sağlamak, 
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip 

etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
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t) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görülmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 

not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yü

rütmek, 
I) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 
Madde 27 — Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getirir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Madde 28 — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve milli ve dini bayramlarla 

ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli Kurul 
Madde 29 — Kültür Bakanlığındaki sürekli kurul, Milli Kültür Şurasıdır. 

Milli Kültür Şurası 
Madde 30 — Milli Kültür Şurası, kültür konusunda Bakanlığın en yüksek danışma or

ganıdır. 
Milli Kültür Şurası, gerekli görülen kültür konularını görüşmek üzere üç yılda bir nor

mal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir. 
Mill i Kültür Şurasının kararları istişaridir. 
Milli Kültür Şurası sekreterya hizmetleri, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordi-

nasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür. 
Milli Kültür Şurasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar 

Taşra Teşkilatı 
Madde 31 — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarını Düzenleyen 3046 

sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi 
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Yurtdışı Teşkilatı 
Madde 32 — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
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Bağlı Kuruluşlar 
Madde 33 — Kültür Bakanlığının bağlı kuruluştan şunlardır: 
a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 
b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumluluktan 
Madde 34 — Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 

her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık 
emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yü
rütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 35 — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların 

ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak be-
lirlemekte, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri atmakla görevli 
ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş-
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyon sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
Madde 36 — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinas

yonu sağlamaktan sorumludur. 

Yetki Devri 
Madde 37 — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sı

nırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki dev
ri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mükafat 
Madde 38 — Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, 

topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilir. Verilecek mükafatın miktarı ile verilme esas ve usulleri 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tayin ve tesbit edilir. 

Kadrolar 
Madde 39 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu

suslar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü-
zenlenir. 

Atama 
Madde 40 — 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvelde sayılan

lar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine ol-
mak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan 
tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 
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Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler sak-

lıdır. 

Yurtdışı teşkilatına ilk defa atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç yıl Bakan-

lık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmaları şarttır. 

Yurtdışı teşkilatına atananlar, yurtdışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette ba-

şarılı olmadıkları belgelenenler bu süreden önce geri alınabilirler. Gerekli görüldüğü taktirde 

yurtdışında kalma süresi Bakan onayıyla uzatılabilir. Ancak bu uzatma süresi iki yılı geçemez. 

Yurtdışına yeniden atanabilmek için Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az üç yıl 

çalışmış olmak şarttır. 

Geçici Madde 1 — Kültür ve Turizm Bakanlığının Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Mi l 

li Kütüphane Başkanlığı, Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı, Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi 

Başkanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, danış-

ma ve denetim birimleri ile yardımcı birim personeli kadroları ile birlikte Kültür Bakanlığına 

devredilmiştir. 

Geçici Madde 2 — Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrimen

kul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilatına 

ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devri iki bakanlık arasında yapılacak 

protokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde Başbakanlık ihtilafı çözümler. İptal ve ihdas edilecek 

kadro cetvelleri bir ay içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilir. 

Kültür Bakanlığının 1989 Mali yılı harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesin

den karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 3 — Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararna

mede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra 

ve yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Geçici Madde 4 — Diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıf

lar, hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "İl Kültür Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 41 — Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üze
re yürürlüğe girer. 

Madde 42 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bekanı 

K. İNAN 
Devlet Bakanı 

A. BÜZER 
Devlet Bakanı 

Y. B. ÖZAL 
Devlet Bakanı 

A. KAHVECİ 
Devlet Bakanı 

M.YAZAR 
Devlet Bakanı 

C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 

M. TOPAÇ 
Adalet Bekanı 

E. VURALHAN 
Milli Savunma Bakanı 

M. KALEMLİ 
içişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Dışişleri Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN H. C. GÜZEL 
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 

İ. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bak. 

N. KİTAPÇI 
Sağ.. ve Sos. Yard. Bak. 

E. PAKDEMIRLI 
Ulaştırma Bakanı 

E. PAKDEMİRLİ 
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.V. 

İ. AYKUT 
Çalışma ve sos. Güv. Bak. 

Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. 

M. T. TİTİZ 
Kültür ve Turizm Bakanı 

KÜLTÜR BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Müsteşar: Müsteşar Yrd.: Ana Hizmet Birimleri: 
Danışma ve 

Denetim Birimleri: Yardımcı Birimler: 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Güzel Sanatlar Gn.Md. 
Müsteşar Yrd. 2. Eski Eserler ve Müzeler Gn.Md. 

3. Kütüphaneler ve Yayımlar Gn.Md. 

4. Milli kütüphane Bşk. 
5. Kültür Merkezleri Dai-Bşk. 
6. Fikir ve Sanat Eserleri Dai.Bşk. 
7. Milli Folklor Araş.Dai.Bşk. 
8. Dış İlişkiler Dai.Bşk. 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. Personel Dai.Bşk. 
2. A.P.K.Kurulu Bşk. 2. Eğitim Dai.Bşk. 
3. Hukuk Müşavirliği 3. İdari ve Mali İşler 

Dai.Bşk. 
Bakanlık Müşavirleri 

5. Basın ve Halkla İlişkiler 4. Savunma Sekreterliği 
Müşavirliği S. Özel Kalem Md. 
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Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı ; KHK/355 

Turizm Bakanlığı'nın kurulması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 
3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kûrulu'nca 24/1/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; yurdun turizme elverişli bü

tün İmkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı 
dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek; turizmin geliştirilmesi, pazarlanma-
sı, teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak, turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve ku
ruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak için Turizm Bakanlığının kurulmasına, 
teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
Madde 2 — Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme 

elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, 
b) Yerli ve yabancı yatırım potansiyelini yönlendirmek, 
c) Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek ve kamulaştırmak, etüt, proje 

ve inşaatını yapmak, yaptırmak, 
d) Turizm konuları ile ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmek, teşvik etmek ve iş

birliğinde bulunmak, 
e) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlamak ve 

hazırlatmak, her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini 
içerde ve dışarda yürütmek, 

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşkilat 
Madde 3 — Turizm Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurtdışı teşkilatın

dan, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
Madde 4 — Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim bi-

rimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. 
Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. 
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BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
Madde 5 — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mev

zuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık prog
ramlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 
bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli, Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, 
taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını 
denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
Madde 6 — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetle-

rini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve 
yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri ve
rir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar Yardımcıları 
Madde 7 — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı gö-

revlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 
Madde 8 — Turizm Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Turizm Genel Müdürlüğü, 
b) Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, 
c) Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı, 
d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Madde 9 — Turizm Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Her türlü teşvik araçlarından faydalanarak mevcut turizm kapasitesinin daha ve

rimli kullanılması, yerli ve yabancı yatırım potansiyelinin yönlendirilmesi, projelerin değer
lendirilmesi, yatırımların ve işletmelerin belgelendirilmesi ile turizm yatırımlarının arazi tahsisleri 
ve uygulanmasına dair tedbirlerin alınması için gerekli işlemlerden Bakanlığı ilgilendirenleri 
yapmak ve yardımcı olmak, 

b) Bu hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm mes
lek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bun-
ların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak, 

c) .Turizm işletmelerine ait fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ilişkin işlemleri yapmak, 
d) Turizmin gelişmesi için gerekli taşınmazları temin etmek ve kamulaştırma işlerini 

yürütmek, 
e) Turizm yatırım ve işletmeleri ile turizm işletmeleri meslek teşekküllerini kontrol et

mek ve gerekli işlemleri yapmak, 
f) Bakanlık yatırım programında yer alan turizm yatırımları ile ilgili etüd, proje ve 

inşaatını yapmak ve yaptırmak, 
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g) Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kuruluşlarının yatırım programlarını tu-
rizm sektörünün öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, uygulanmasını takip etmek, 

h) Tabii kaynakların turizm sektörü açısından korunması ve değerlendirilmesiyle ilgi
li çalışmaları yürütmek, 

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü 
Madde 10 — Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Türkiye'nin tarihi ve turistik varlıklarım her alanda tanıtıcı dokümanları hazırla-

mak, hazırlatmak, 
b) Her türlü imkan ve araçtan faydalanarak turizme ilişkin tanıtma, pazarlama hiz

metlerini yurtiçinde ve yurtdışında yürütmek, 
c) Turizm tanıtma ve pazarlamasına ilişkin etüdleri yapmak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı 
Madde 11 — Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkenin turizm kaynaklarını araştırmak, değerlendirmek, önceliklerini belirlemek, 
b) Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tesbiti ile ilgili çalışmaları yapmak, 
c) Turizm sektörünün gelişmesiyle ilgili etütleri yapmak ve planlarını hazırlamak, ha

zırlatmak, yetkisi dahilinde olanları onaylamak, tadil etmek, uygulama programlarım ve tek-
lifleri hazırlamak, 

d) Organize turizm bölgeleri tesisi ile ilgili her çeşit işleri yapmak ve yaptırmak, 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Madde 12 — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla 

turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, 
b) Turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği anlaşmaları 

ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 
c) Milletlerarası turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesin-

de gerekli koordinasyonu sağlamak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
Madde 13 — Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri 

şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Madde 14 — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşa

ğıdaki görevleri yapar: 
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a) Bakanlık teşkkilatı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faa
liyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uy
gun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 
d) Bakan tarafından verilecek benzeri, görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve. sorumlulukları ile çatışma usulleri tü-

zükle düzenlenir. 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Madde 15 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurutu Başkanlığının görevleri şun-

lardır: 
a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Ku-

rulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getiril
mesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet 
politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer 
alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma 
esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek, 

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

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili ge
rekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulan
maları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksak-
lıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek 
makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerim yürütmek, 

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

g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hiz

metleri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği 
Madde 16 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai so

nuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) . Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri za

manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardıma olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda 

gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına 
sunmak, 

e) Bakanlık kuruluştan tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ve Başbakan-
lıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bil-
dirmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Bakanlık Müşavirleri 
Madde 17 — Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konular-

da Bakana yardıma olmak üzere ondört Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 
Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Madde 18 — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardıma Birimler 
Madde 19 — Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Madde 20 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yap-

mak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Madde 21 — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını 

hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek, 
b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim prog

ramlarını düzenlemek ve uygulamak, 
c) Turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tesbiti, planlaması ve eğitim prog

ramlarının uygulanmasını sağlamak, 
d) Bakanlık ve meslek personelinin yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini planlamak 

ve gerçekleştirmek, 
e) Toplumda turizmi geliştirmek amacı ile yaygın meslek eğitim kurumlarını açmak 

ve bunların faaliyetlerini düzenlemek, 
f) Turizm eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç, yayın ve dokü-

mantasyon hizmetlerini yürütmek, 
g) Yönetici ve uzman yetiştirmek üzere teknik yardım sağlamak, 
h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı 
Madde 22 — İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
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c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
0 Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarım sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulma

sını sağlamak, 
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerim ilgililere duyurmak ve işlemlerim takip 

etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek; bunlara ait önemli 

not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yü

rütmek, 
1) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. 
Savunma Sekreterliği 
Madde 23 — Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getirir. 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Madde 24 — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve milli ve dîni bayramlarla 

ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurul 

Sürekli Kurul 
Madde 25 — Turizm Bakanlığındaki sürekli kurul Turizm Şurası'dır. 
Turizm Şurası 
Madde 26 — Turizm Şurası, turizm konusunda Bakanlığın en yüksek danışma organıdır. 
Turizm Şurası, gerekli görülen turizm konularını görüşmek üzere ve üç yılda bir nor

mal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir. 
Turizm Şurasının kararları istişaridir. 
Turizm Şurasının sekreterya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
Turizm Şurasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 
Madde 27 — Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sa

yılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İl İdaresi Ka-
nunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Yurtdışı Teşkilatı 
Madde 28 — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
Madde 29 — Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 

her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık 
emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yü
rütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
Madde 30 — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda'diğer bakanlıkların 

ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak be
lirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli 
ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
Madde 31 — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinas

yonu sağlamaktan sorumludur. 
Yetki Devri 
Madde 32 — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sı

nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebi-
lir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mükafat 
Madde 33 — Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, 

topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilir. Verilecek mükafatın miktarı ile verilme esas ve usulleri 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tayin ve tesbit edilir. 

Kadrolar 
Madde 34 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu

suslar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü-
zenlenir. 

Atama 
Madde 35 — 23/4/1981 tarihlî ve 2451 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvelde sayılan-

lar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine ol
mak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan 
tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler 
saklıdır. 

Yurtdışı teşkilatına ilk defa atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç yıl Bakan-
lık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmaları şarttır. 

Yurtdışı teşkilatına atananlar, yurtdışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette ba
şarılı olmadıkları belgelenenler bu süreden önce geri alınabilirler. Gerekli görüldüğü takdirde 
yurtdışında kalma süresi Bakan onayıyla uzatılabilir. Ancak bu uzatma süresi iki yılı geçemez. 

Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az üç yıl 
çalışmış olmak şarttır. 
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Döner Sermaye İşletmesi 
Madde 36 — Bakanlık her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, turistik ve 

tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası 
hazırlamak, satış yerleri ve sergileri açmak, radyo ve televizyon programları, folklör gösteri-
leri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklıklar kur- mak üzere döner sermaye işletmesini kurabilir. Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 milyon 
liradır. 

Bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Döner sermaye, bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner ser

maye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 
Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye 

tutarına eklenir. 
Döner sermaye işletmeleri Muhasebei Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hü-

kümlerine tabi değildir. 
Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar ödenmiş sermaye, tahsis edilen serma

ye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 
Döner sermaye işletmesinin kuruluş ve teşkilatına, döner sermayenin işletilmesine, he

sap usullerine, alım, satım, yapım, bakım ve onarım işlemlerine dair esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığının görüşü alınarak düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 37 — 13/2/1984 tarihli ve 187 sayılı, 8/6/1984 tarihli ve 216 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici madde 1 — Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Genel Müdürlüğü, Tanıtma 

ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, Turizm Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanlığı personeli 
kadroları ile birlikte hiç bir işleme gerek kalmaksızın Turizm Bakanlığına devredilmiştir. 

Geçici Madde 2 — Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul, 
araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilatına ait 
kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devri iki bakanlık arasında yapılacak pro-
tokolle tesbit edilir. İptal ve ihdas edilecek kadro cetvelleri bir ay içinde gereği yapılmak üzere 
Başbakanlığa gönderilir. 

Turizm Bakanlığının 1989 Mali Yılı harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesin-
den karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Turizm Bakanlığı teş-
kilatlanıncaya kadar, ana hizmet birimleri dışındaki hizmetleri Kültür Bakanlığı personeli eliyle 
yürütülür. 

Geçici Madde 4 — Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararna
mede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra 
ve yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Geçici Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesine göre kurul
ması öngörülen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar sözü edilen mad-
dede belirtilen hizmetler 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye işletmesi 
tarafından yürütülür. 

Geçici Madde 6 — Diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıf
lar, hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 
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Madde 38 — Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üze
re yürürlüğe girer. 

Madde 39 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. ÖZAL 
Başbakan 
K. OKSAY 

Devlet Bakanı 
Y. B. ÖZAL 
Devlet Bakanı 
M. TOPAÇ 

Adalet Bakanı 
A. K. ALPTEMOÇİN 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 
A. KAHVECİ 
Devlet Bakara 
E. VURALHAN 

Milli Savunma Bakanı 
H. C GÜZEL 

Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
E. PAKDEMIRLİ E. PAKDEMIRLI 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bak.V. 

F. KURT 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bak. 

K. İNAN 
Devlet Bakarnı 
M. YAZAR 

Devlet Bakanı 
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı 
İ. S. GİRAY 

Bayındırlık ve İskân Bak. 

A. BÜZER 
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 

Devlet Bakanı 
A. M. YILMAZ 
Dışişleri Bakanı 
N. KİTAPÇI 

Sağ. ve Sos. Yard. B 
I. AYKUT 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 
M. T. TİTİZ 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

TURİZM BAKANLIĞI M E R K E Z TEŞKİLATI 

Müsteşar: Müsteşar Yrd.: Ana Hizmet Birimleri: 
Danışma ve 

Denetim Birimleri: 
Müsteşar Müsteşar Yard. 

Müsteşar Yard. 
1. Turizm Gen.Md. 
2. Tanıtma ve Pazar-

lama Gn.Md. 
3. Turizm Planlama ve 

Yatırımlar Dai.Bşk. 
4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. 

1. Teftiş Kurulu Bşk. 
2. A.P.K. Kurulu Bşk. 

Yardımcı Birimler: 
1. Personel Dai. Bşk. 
2. Eğitim Dai.Bşk. 

3. Hukuk Müşavirliği 3. İdari ve Mali İşler 
Dai.Bşk. 

4. Savunma Sekreterliği 
5. Özel Kalem Md. 

Bakanlık Müşavirleri 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/356 

2828 ve 3289 sayılı Kanunlar ile 179 ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 
tarihli ve 3479 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 24/1/1989 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — 2828 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kuruluş 
Madde 5 — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen gö

revleri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanlığa bağlı kamu tüzelki-
şiliğine sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

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

Madde 2 — 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 
"k) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve ba

kıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu 
amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak." 
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Madde 3 — 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir. 
"1) Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi" 
Madde 4 — 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 1 — 2828 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku

rumu Kanununda ve diğer mevzuatta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile ilgili olarak geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık", 
"Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Başbakan" olarak değiştirilmiştir." 

Madde 5 — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı 1 sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

K U R U M U r S O S Y A L H I Z M E T L E R V E Ç O C U K E S I R G E M E K U R U M U 

T E Ş K I L A T ı : M E R K E Z 

İHLAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Unvanı Sınıfı Adedi Adedi Toplam 

1. D E R E C E 

Ailenin Bütünlüğünün 
Korunması Dairesi 
Başkanı G tH 1 — 1 

Madde 6 — 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun'un adı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun", bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 

sayılı Kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hüküm
lerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor 
İl ve İlçe Müdürlükleri", " M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" 
ve "Mi l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değişti
rilmiştir. 

Madde 7 — 3289 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Amaç 
Madde 1 — Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel 

kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor 
İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri dü
zenlemektir." 

Madde 8 — 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Vatandaşın ve gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, 
oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlen
dirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alış
kanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

c) İzcilik, gençlik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve ge
lişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştir
mek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 
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d) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini 
yapmak, 

f) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hos-
telleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, İşletmek ve bu tesisleri 
vatandaşın istifadesine sunmak," 

Madde 9 — Beden Terbiyesi Gençtik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin anahizmet birimleri bölümüne (e) den sonra gel-
mek üzere (f) bendi olarak "Gençlik.Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" eklenmiş ve Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin anahizmet birimleri bölümüne (5) den sonra gelmek üzere "6. Gençlik Hiz
metleri Dairesi Başkanlığı" birimi eklenmiştir. 

Madde 10 — 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8 — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır : 
a) Gençlik ve Spor Şuraları, 
b) Merkez Danışma Kurulu, 
c) Merkez Ceza Kurulu, 
d) İl ve İlçe Danışma Kurulları. 
Danışma organı niteliğindeki gençlik ve spor şuraları, gençlik ve spor hizmetleri ile ilgi-

li faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere Başbakanlıkça ayrı ayrı dü-
zenlenir. 

Şuraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle tesbit edilir. 
Genel Müdürün teklifi Başbakanın onayı ile, spor faaliyetlerini düzenlemek maksadıy

la ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir. 
İl danışma kurulunun başkanı vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe danışma 

kurulunun başkanı kaymakamdır. Büyükşehir belediye başkanları ile il ve ilçe merkez beledi-
ye başkanları kurulun tabii üyesidirler. 

İl ve ilçe danışma kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev alamazlar. 
Merkez Ceza Kurulunun kuruluşu ile danışma kurullarının diğer üyeleri ve bu kurulla-

rın görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir. 
Madde 11 — 3289 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 31 — Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şe

killerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde 
fahri olarak çalıştırılabilir. 

İlgili merci'in veya kurulun izni ile hakim ve savcı sınıfına mensup olanlar gençlik ve 
spor faaliyetleri ile ilgili disiplin kurullarında; üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer 
sağlık personeli ise kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alına-
bilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Ge
nel Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır." 

Madde 12 — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
"Kamu Görevlisi Sayılma 
Ek Madde 1 — Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında gö

revlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre 
içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uy-
gulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet me-
murlarına ilişkin hükümler uygulanır. 
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Sporcu Sağlığı 
Ek Madde 2 — Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin 

teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıyla iş-
birliği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür. 

Ödül 
Ek Madde 3 — Gençlik ve spor faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişilere ve kuru-

luşlara ayni ve/veya nakdi ödül verilebilir, Ödülün verilmesine ilişkin esas ve usuller, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Spor faaliyetlerinde verilecek ödülün amatörlüğü ihlal etmemesi esastır. Ancak mahal
lin gelenek ve göreneklerine göre yapılan cirit oyunu, at yarışı, pehlivan güreşleri gibi oyun
larda konulan özel hediye ve ödüller amatörlüğü bozmaz. 

Özel Saha ve Tesislerin Açılması 
Ek Madde 4 — Özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; 

gençlik merkezleri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer tesislerin yapımında, açılmasında, 
işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakan-
lığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir. 

Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Kullanılması 
Ek Madde S — Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, beledi-

yelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşla
rına ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor 
faaliyetlerinde ortaklaşa faydalanılır. 

Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve 
yönetimleri tesis sahibi kurumla Başbakanlık arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir." 

Madde 13 — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında kullanılmak üze-
re aşağıda belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 1 
sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

K U R U M U : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLATI : M E R K E Z 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Unvanı Sınıfı Adedi Adedi Toplam 

1. DERECE 
Gençlik Hizmetleri 
Dairesi Başkanı GİH 1 — 1 

Madde 14 — 179 sayılı " M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin- adı " M i l l i Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bu Kanun Hükmünde Kararname ile 
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diğer mevzuatta geçen " M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi "Mi l l i Eğitim Ba-
kanlığı", "Mi l l i Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ibaresi "Mil l i Eğitim Müdürlüğü", "Mi l l i 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi "Mi l l i Eğitim Bakanı" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 15 — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g), (ı), (j), 
(k), (l), (m) ve (n) bentleri, 8 inci maddesinin (j) bendi, değişik 17 nci maddesi, 39 uncu mad-
desinin (b) bendi ile 41, 50/son fıkrası, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 inci maddeleri; 
18İ sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (i) bendi ile 39 uncu maddesinin 
(b) bendi ve bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "sosyal hizmetler", "sosyal yardım" 
deyimleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 16 — 181 sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin adı "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile diğer 
mevzuatta geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık Bakanlığı", "Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Sağlık Bakanı" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 17 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (ı) bendi 
ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin anahizmet birimleri bölümünün 9 uncu 
sırası "Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı" olarak, 17 nci maddesinin (c) 
bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Bakanlığın yabancı ülkelerle ve Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerini düzenlemek 
ve konu ile ilgili hizmetleri yürütmek," 

Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Milli Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve ata
nıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam 
eder. 

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yönet-
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararname
ye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen protokoller yürür
lüğe girinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur. 

Madde 18 — Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üze
re yürürlüğe girer. 

Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

Y. B. ÖZAL 
Devlet Bakanı 

M. TOPAÇ 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. PAKDEMİRLİ 
Ulaştırma Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

A. KAHVECİ 
Devlet Bakanı 

E. VURALHAN 
Milli Savunma Bakanı 

H. C. GÜZEL 
Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 

E. PAKDEMİRLI 
Tarım Orman ve Köyişler Bak.V. 

F. KURT 
 ve Tabii Kaynaklar Bak. 

K. İNAN 
Devlet Bakanı 

M. YAZAR 
Devlet Bakanı 

M . KALEMLİ 
İçişleri Bakanı 

İ. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskan Bak. 

İ. AYKUT 
Çalışma ve Sos. Güv, Bak. 

A. BOZER 
Devlet Bakanı 

C ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Dışişleri Bakanı 

N. KİTAPÇI 
Sağ. ve Sos. Yard. Bak.. 

Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M.TİTİZ 
Kültür ve Turizm Bakanı 

: Sayfa 

Enerji
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I L A N B O L U M U 

Yargı İlânları 

Sungurlu Kadastro Hâkimliğinden : 

1966/401 
Davacısı Kışla Köyünden Rifat Yardımcı ve arkadaşları Davalısı aynı köyden Halil Arpa-

çukuru ve arkadaşları olan kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sonun
da verilen ara kararı gereğince. 

Defalarca açık adresi araştırılıp açık adresi tesbit edilmeyen Kışla Köyünden Dilaver 
ve Fatma'dan olma Esma Yardımcı'ya 3402 sayılı Kadastro Kanunun 28/2 maddesi gereğince 
bu dava ile ilgili tüm itiraz, sebep ve delillerini duruşma günü olan 24/4/1989 tarihinde gele
rek Bildirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde davanın açılmamış sayıl
masına tesbit gibi Tescile karar verileceği hususu ilân olunur. 2012 / 1 

1970/462 
Davacıları Ömer Sofcu, H.Hüseyin ve Bekir Çeliktaş ve Feride Sabun davalısı Osman 

ve Salih Uslahmaz'lar olan kadastro tesbitine itiraz davasının mahkememizce yapılan açık yar
gılaması sırasında verilen ara kararı gereğice; 

Davacı Ömer Sofcu (Sufcıoğlu) mirasçıları Miyase, Güllü, Hasan, Satıa (Billik), Yeter 
(Arat), Halil, Adem, Talip, Döndü (Görgünoğlu), Sofcu (Sufcıoğlu)lara adres tahkik edilme
sine rağmen adresleri tesbit edilemediğinden 3402 sayılı Yasanın 28/2 maddesine göre işbu da
va ile ilgili tüm sebeb ve delillerini dilekçe ile bildirmeleri veya duruşma günü olan 10/4/5989 
tarihinde duruşmaya gelerek beyanda bulunmaları aksi takdirde davanın açılmamış sayılacağı 
tesbit gibi tescile karar verileceği hususu ilân olunur. 2012 / 2 

Zile Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1988/80 
K. No : 1988/234 
Geceleyin mesken mahsuniyelini ihlâl, tehdit, hakaret suçundan sanık mahkememizin 

3/11/1988 tarihli ilâmı ileT.C.K.nun 482/3, 2790 sayılı Kanun, 647 sayılı Kanunun 4. mad
desi gereğince 16.500,— TL. ağır para cezası ve Mesken mahsuniyetini ihlâl suçundan beraa-
tine hükümlü Zile Kurupınar Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Yeter'den olma 1957 D.Iu 
Azım Korkmaz aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hüküm tebliğ edilememiş oldu
ğundan 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının neşıı 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilip üân olunuı. 

2015 

T. 
Resmî 

Kuruluş Tarihi : (7 Tesri 
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1 Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E R Z U R U M 

E. No : 1985/535 
K. No : 1987/1464 
Sanık : Kazım Doğan-AH oğlu, Reyhan'dan olma 1958 doğumlu Tunceli Pertek İlçesi

nin Ayazpınar Köyünden. 
Hüküm özeti : T.C.K. nun 64, 491/1-2 ve son, 522/1 maddeleri gereğince neticeten 

sekiz ay süre ile hapis cezası ile cezalandırılmasına 29/12/1987 tarihinde karar verilmiştir. 
Adı geçen sanığın bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden adına Resmî 

Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ve neşri tarihinden itibaren on beş gün sonra tebliğin 
yapılmış sayılacağına dair iş bu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2019 

• 
İzmir Beşinci Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1988/444 
K. No : 1988/510 
Hırsızlık suçundan sanık ve mahkememizin 19/9/1988 tarih ve 1988/444-510 Karar sa

yılı kararı ile T.C.K. nun 492/1, 522,40 maddeleri gereğince Otuz Altı Bin Lira Ağır Para 
Cezasıyla Cezalandırılmasına karar verilmiş olan Gürcan Tüy (Hasan Hüseyin ve Hur.ye'den 
olma 1964 doğumlu, tzmir Merkez Selçuk Mahallesi H : 724 de nüfusa kayıtlı olup, Halen Bas-
mane Niğde Aksaray otelinde kalır, Bekar okuryazar, kahveci sabıkasız) m bunca aramalara 
rağmen gıyabî hüküm tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi ge
reğince ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sa
yılacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet İlân olunur. 
2025 / 26 

E. No : 1987/766 
K. No : 1988/285 
Şahsi Çeviklikle binadan hırsızlık yapmak suçundan sanık ve mahkememizin 14/6/1988 

gün ve 1987/766 Esas-285 Karar sayılı ilâmı ile T.C.K.nunun 492/1 maddesi 22 maddesi 59 
maddeleri gereğince sonuçta altı ay yirmi gün hapis cezası ile hükümlü İbrahim Gülsen (Adem 
ve Feride'den olma 1962 Do.lu, Ankara, Yenimahalle, Fevzi Çakmak Köyü hane 28 de nüfu
sa kayıtlı olup Söke Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak No: 55 de oturur, bekar, okurya
zar, marangoz) un bunca aramalara rağmen gıyabî hüküm tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2025 / 27 
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Diyarbakır 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1987/496 
K. No : 1988/688 
Konut dokunulmazlığını, ihlâl suçundan hakkında mahkememize kamu davası açılan 

M.Nedim oğlu Meymenet'ten olma 1957 D.lu, Çınar ilçesi Bozçalı Köyü nüfusuna kayıttı Men-
duh Gürcan özbay'ın bütün aramalara rağmen bulunmadığından yapılan yargılaması sonu
cunda hakkında T.C.K.nun 193/2, 647 S.Y. 4. maddesi gereğince verilen,54.000,— T L . ağır, 
para cezasına ait mahkûmiyet hükmü tebliğ edilememiştir. 

Sanık hakkında verilen hükmün 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. 29. ve 31. maddeleri 
uyarınca Resmî Gazete'de ilân yoluyla tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağına oy birliğiyle karar verildi, 2007 

E. No : 1988/467 

K. No : 1988/628 
Olağanüstü Hal Kanununa muhalefet suçundan sanık Al i oğlu Münevver'den olma 1954 

D.lu, Diyarbakır Merkez Alipaşa Mah., nüfusuna kayıtlı Remzi Arıkan hakkında mahkeme
mize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 2935 S.Y.nın 25/b-l ve 647 S.Y.nın 
4. maddesi gereğince 9.000,— TL. ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ve bıçağın T.C.K.nun 
36. maddesi gereğince zoralımına karar verilmiş olup söz konusu gıyabında verilen karar bü
tün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olup 7201 S.Y.nın 28, 29, ve 31. maddesi ge
reğince Resmî Gazete'de ilân yolu ile tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağına karar verildi. 2008 

E. No : 1988/423 
K. No : 1988/535 
Olağanüstü Hal Kanununa muhalefet suçundan sanık Hamza oğlu, Deruz'dan olma 

1971 D.lu, Çınar İlçesi, Karabudak Köyü nüfusuna kayıtlı İbrahim Halil Erol'un yapılan yar
gılaması sonunda neticeten 2935 S.Y.nın 25/b-l, T.C.K.nun 55/3, 647 S.Y.nın 4. ve T.C.K.nun 
36. maddesi gereğince 6.000,— TL. ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup 
bütün aramalara rağmen sanık bulunamadığından 7201 S.Tebligat Yasasının 28,29 ve 31 mad
desi gereğince Resmî Gazete'de ilân yolu ile tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 2009 

Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1988/888 
K. No : 1988/920 
Kumar oynatmak suçundan mahkememizin 8/12/1988 tarih ve 19S8/888,-920-sayıh ilâ

mı T.C.K.nun 567/1,2790 S.K. 647/4,72. maddeleri gereğince 12.000,— TL. hafif para ceza
sına hükümlü Bekir oğlu 1950 D.lu Celal Koral hakkındaki gıyabî hüküm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. maddesi uya
rınca adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşriyat tarihinden iti
baren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına ilân ücretinin kendisinden alınacağı 
ilân olunur. 2101 
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Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1987/499 
K. No: 1987/1857 
Trafik Kanununun 20/e maddesine muhalefet suçundan dolayı mahkememizin 8/7/1987 

tarihli ilâmı ile 2918 sayılı Yasanın 20/e, 647 Sy. 4.T.C.K. 72. maddeleri ile 9.500,— TL. ha
fif para cezasına hükümlü Abdurrahman oğlu 1931 D.lu Sabri Günaydı hakkındaki gıyabî 
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümleye kararın ilânen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 1 

E. No: 1986/1106 
K. No: 1987/1759 
Mütecavüz sarhoşluk suçundan dolayı Mahkememizin 30/6/1987 tarihli ilâmı ile T.C.K 

572/1,647 Sy. 4 maddeleri ile 9.000,— TL. hafif para cezasına hükümlü Necdet oğlu 1962 
D.lu Tevfik Yaşlıca hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığından ken
disine tebliğ edilememiş "7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen 
hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 2 

E. No: 1987/1006 
K. No: 1987/2665 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan dolayı mahkememizin 23/11/1987 tarihli ilâmı 

ile 2918 sayılı Yasanın 20/e 647 Sy. 4. T.C.K.72. maddeleri ile 9.500,— TL. hafif para cezası
na hükümlü Gürü veFehime'den olma 1961 D.lu Sehip Sevimli hakkındaki gıyabî ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 8 

E. No: 1988/1243 
K. No: 1988/2770 
Trafik Kanununun 20/e maddesine muhalefetten dolayı mahkememizin 15/11/1988 ta

rihli ilâmı ile 2918 Sayılı Yasanın 20/e 647 Sy. 4, T.C.K. 72. maddeleri ile 9.500,— TL. hafif 
para cezasına hükümlü Yusuf oğlu 1956 D.lu İskender Demir hakkında mahkememizden ve
rilen gıyabî ilâm uzun aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 
Sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen teb
liğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 3 
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Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1986/3138 
K. No: 1987/1180 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan dolayı mahkememizin 5/5/1987 tarihli ilâmı ile 

2918 sayılı Yasanın 20/e, 647 Sy 4.T.C.K. 72. maddeleri ile 9.500,— TL. hafif para cezasına 
hükümlü Osman ve Ümmügülsün'den olma 1928 D.lu Sevim Coşkun hakkındaki gıyabı ilâm 
bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen- hükümleye kararın ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücre
tinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 4 

E. No: 1985/2225 
K. No: 1988/776 
Hafta Tatili Kanununa muhalefet suçundan dolayı Mahkememizin 15/3/1988 tarihli 

ilâmı ile 394 sayılı Yasanın 9.10 T.C.K. 119 maddeleri ile 4.500,— TL. ağır para cezasına hü
kümlü Salih oğlu Nefise'den olma 1945 D.lu İsmail Kurtoğlu hakkındaki gıyabî ilâm uzun 
aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrası
nın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 5 

E. No: 1987/914 
K. No: 1987/2460 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan dolayı mahkememizin 26/10/1987 tarihli ilâmı 

ile 2918 sayılı Yasanın 20/e 647 Sy. 4 T.C.K.72. maddeleri ile 9.500,— TL. hafif para cezası
na hükümlü Sabri ve Nazime'den olma 1930 D.lu Şakir Aydın hakkındaki gıyabî ilâm büıün 
aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 720i sayılı Tebligat Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 6 

E. No: 1987/318 
K. No: 1987/1430 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan dolayı mahkememizin 3/6/1987 tarihli ilâmı ile 

2918 Sayılı Yasanın 20/e 647 Sy. 4/1, T.C.K. 72. maddeleri ile 9.500,— TL. hafif para cezası
na hükümlü Hasan oğlu Havva'dan olma 1937 D.lu İbrahim Uysal hakkındaki gıyabî ilâm 
bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücre
tinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2018 / 7 
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Diyarbakır 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/423 
K. No : 1988/220 
Davacı : K.H. 
Sanık : Yavuk Çekek, Arif ve Esma'dan olma 1963 D.Iu Lice Çarşı Mah. Nüf. kayıtlı 
Suç : Hayati tehlikeye maruz bırakacak derecede bıçakla yaralamak 
Suç Tarihi; 3/3/1983 
Karar Tarihi : 25/3/1988 
Sanığın müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. 464/3, 647 S.K. 4, 4-6, 40. maddeleri 

gereğince 2.100,— TL. ağır para cezasıyle cezalandırılmış olup sanığın adresinin mehçul bu
lunması nedeniyle tebliğ edilemediğinden. 

7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince iş bu ilâmın Resmî Gazete'de 
ilânından 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilân 
ücreti ile mahkeme masraflarının da sanıktan tahsil olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

2021 

E. No : 1983/423 
K. No : 1988/220 
Davacı: K.H. 
Sanık : Kerem Çeltek, Arif ve Esma'dan olma 1961 D.Iu Lice İlçesi Çarşı Mah. Nüf. 

kayıtlı 
Suç : Hayati tehlikeye maruz bırakacak derecede bıçakla yaralamak, kavgaya dahil 

olmak. 
Suç Tarihi : 3/3/1983 
Karar Tarihi : 25/3/1988 
Sanığın müsnet suçu subuta erdiğinden T.C.K. 456/4, 457/1, 51. maddeleri gereğince 

2 Ay 20 Gün Hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olduğundan sanığın adresinin 
mehçul bulunması nedeniyle tebliğ edilemediğinden. 

7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince iş bu ilâmın Resmî Gazete'de 
ilânından 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilân 
ücreti ile mahkeme masraflarının da sanıktan tahsil olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

2022 

Zile Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1988/117 
K. No : 1988/311 
Geceleyin mesken masuniyetini ihlâl, mütecavüz sarhoşluk suçundan sanık mahkeme

mizin 13/12/1988 tarihli ilâmı ile T.C.K.nun 193/2, 482/3,647 sayılı Kanunun 4, S. maddesi 
gereğince 70.500,— TL. Ağır Para Cezası ve tehdit suçundan beraatine, ızrar suçundanda be-
raatine hükümlü Zile İlçesi Kurupınar Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin oğlu Yeter'den olma 
1957 D.Iu Kazım Korkmaz'ın aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hüküm tebliğ edi
lememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ilânın tebliğine ve hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılmasına karar 
verilip ilân olunur. 2014 
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tzmir İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No: 1987/1083 
K. No: 1987/1208 
3/8/1987 suç tarihi itibariyle Kumar Oynamak suçundan sanık Ahmet Şükrü oğlu Feti-

ye'den olma 1960 D.lu Konya İli Merkez İlçesi Kurbicedit Mahalle Hane: 18,sayfa 37 ve cilt 
111 -01 de nüfusa kayıtlı Talip Uyar mankememizde yapılan yargılama sonunda suçu sabit bu-
lunduğundanT.C.K.nun 568/1 ve647 SK. 4/t maddeleri gereğince sonuç olarak4.500,— TL. 
hafif para cezası ile mahkûmiyetine dair verilen 9/9/1987 tarihli gıyabî hüküm bulunup sanı
ğa tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliği tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş 
sayılmasına, ttân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

2025 / 1 

E. No: 1986/990 
K. No: 1986/1233 
17/7/1986 suç tarihi itibariyle Kumar Oynatmak suçundan sanık Süleyman oğlu Fat

ma'dan olma 1963 D.lu Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi, Yeniköy Köyü Hane: 18 sayfa 60 
ve cilt 132/41'de nüfusa kayıtlı Hasan Demirel mahkememizde yapılan yargılama sonunda 
suçu sabit bulunduğundan T.C.K.nun 567/1 647 SK. 4/1. maddeleri gereğince sonuç olarak 
12.000,— TL. hafif para cezası ile mahkûmiyetine dair verilen 11/12/1986 tarihli gıyabî hü
küm bulunup sanığa tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliği tarihinden itibaren 15 gün sonra 
hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen teb
liği olunur. 

2025 / 2 

E. No: 1986/192 
K. No: 1988/647 
13/1/1986 suç tarihi itibariyle Tehdit suçundan sanık Lütfü oğlu Hüsniye'den olma 1949 

D.lu Balıkesir İli, Merkez İlçesi Oruçgazi Mahalle Hane: 305 sayfa 16 ve cilt 018/05'de nüfû
sa kayıtlı Lütfü Zerey mahkememizde yapılan yargılama sonunda suçu sabit bulunduğundan 
T.C.K.nun 191/llk ve 647 SK. 4/1. 6. maddeleri gereğince sonuç olarak 2.100,— T L . ağır 
para cezası ile mahkûmiyetine dair verilen 28/4/1988 tarihli gıyabî hüküm bulunup sanığa tebliği 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Ga
zete'de ilânen tebliğine, tebliği tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılma
sına, İlân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

2025 / 3 

E. No: 1986/1257 
K. No: 1986/1155 
6/10/1986 suç tarihi itibariyle Kumar Oynatmak suçundan sanık Abdülkadir oğlu Edi-

be'den olma 1962 D.lu Mardin İli, Derik İlçesi, Kale Mahalle Hane: 48 sayfa 02 ve dit 001/01'de 
nüfusa kayıtlı Mehmet Şerif Tutan mahkememizde yapılan yargılama sonunda suçu sabit bu
lunduğundan T.C.K.nun 567/1 ve 647 SK. 4/1. maddeleri gereğince sonuç olarak 12.000,— 
TL. hafif para «ezası ile mahkûmiyetine dair verilen 1/12/1986 tarihli gıyabî hüküm bulunup 
sanığa tebliği edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gere
ğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliği tarihinden^tibaren 15 gün sonca hükmün kç 
sinleşmiş sayılmasına, İlân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

2025 / 4 
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izmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1988/170 
K. No : 1988/208 
Irza geçmeye teşebbüs, mesken mahsuniyetini ihlâl suçlarından sanık Şerif oğlu, 1945 

doğumlu Fikriye'den olma, Erzurum, Tortum İlçesi, Yeşildere Mah. Nüf. kayıtlı 2543 Sok. 
No: 3 de oturur..Evli 3 çocuklu, okuryazar değil, yağlıboyacı, sabıkasız, Kadir Kaya, 

T.C.K.nun 193/1 ve 647 sayılı Kanunun 4/2. maddesi gereğince 1 ay hapsine, suçun 
işleniş şekline göre sanık hakkında kanunî ve takdiri indirim nedenleri görülmediğinden ceza
sından indirme yapılmasına yer olmadığına. 647 sayılı Kanunun 4/2. maddesi delaletiyle 4/1 
maddesi gereğince bir gün hapis karşılığı 300,— TL. olmak üzere 1 ay hapis cezasının 9.000,— 
TL. Ağır Para Cezasına Çevrilmesine. 

Cezanın miktarı itibarıyla ayrıca kanunda yazılı olan dışında mahkemece taksitlendir-
meye yer olmadığına. 

8.900,— TL. yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 

izmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 8/9/1988 gün ve 1988/170 esas, 1988/208 karar sa
yılı Gıyabî Hükümün sanığa tebliğ edilememiş ve zabıtaca yaptırılan aramada adresleri tesbit 
edilemeyerek meçhul kalmış olmasından işbu kararın adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28, 29. maddelerine göre ilânen yapılmasına - ilânın Resmî Gazete'de neşrine, mezkur kanu
nun 31. maddesine göre ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılması
na, ilânın masraflarının bilahere haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç üstü 
giderlerinden ödenmesine dair verilen karar tebliğ yerine kain olmak üzere ilân olunur. 
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E. No : 1988/45 

K. No : 1988/250 

Sahte çek tanzimi ve dolandırıcılık suçundan sanık Halil ve Fatma'dan olma 1941 do
ğumlu, Balıkesir Merkez Yeniköy Hane: 199 da nüfusa kayıtlı olup Balıkesir Gündoğan Mah. 
Atay Cad. Atay Mobilya No: 19 da oturur. Evli 1 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, Türk ve 
İslâm, Sezer Atay, 

T.C.K.nun 342/1, 503/tlk, 2790, 522/1, 342/1, 503/Ilk, 522/1 ve T.C.K.nun 72, 74/2, 
75/2. maddeleri gereğince iştima ettirilerek neticeten Dört Sene Ağır Hapis - Sekiz Ay Hapis 
ve 12.000,— TL. Ağır Para Cezası ile Mahkûmiyetine. 

15.550,— TL. yargılama giderinin sanık Sezer Atay'dan alınmasına. 

izmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/1988 gün ve 1988/45 esas ve 1988/250 karar 
sayılı Gıyabî Hükümün sanığa tebliğ edilememiş ve zabıtaca yaptırılan aramada adresleri tes
bit edilemeyerek meçhul kalmış olmasından işbu kararın adı geçene 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28, 29. maddelerine göre ilânen yapılmasına - ilânın Resmî Gazete'de neşrine, mezkur 
kanunun 31. maddesine göre ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayıl
masına ilânın masraflarının bilahere haksız çıkacak taraftan alınmak üzere evvel emirde suç 
üstü giderlerinden ödenmesine dair verilen karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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İÇİNDEKİLER                                                                                                                                                                                                                      

Yürütme ve İdare   Bölümü                                                   Sayfa  

 
Kanun Hükmünde Kararnameler 

 

KHK/354 Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  
             Kanun  Hükmünde Kararname                       1 
 
KHK/355 Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  
               Hakkında Kanun Hükmünde Kararname        12 

 
KHK/356 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme  
              Kurumu  Kanunu, 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve  
             Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri  Hakkında  
             Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde 
             Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
             Kanun Hükmünde Kararname                      20 
 
İlan 

Yargı İlanları              25 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 

 




