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2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289
Sayılı Beden Terbiyesi ye Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 23.3.1991 Sayı : 20823)
Kanun No.
3703

Kabul Tarihi
14.3.1991

MADDE 1. — 2828 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kuruluş
Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görev
leri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanlığa bağlı kamu tüzelkişiliği
ne sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurul
muştur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı An
kara'dadır.
MADDE 2. — 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
k) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakı
ma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla
gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
MADDE 3. — 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (1) bendi eklenmiştir.
1) Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi
MADDE 4. — 2828 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Kurumun merkez teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1 inci Hukuk Mü
şaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, hukuk müşaviri, müşavir, daire başkanı, başmüfettiş, şube mü
dürü, müfettiş, avukat, uzman tabip, tabip, diş tabibi, mimar, mühendis, bilgisayar işletmeni,
bilgisayar programcısı, eğitim merkezi müdürü, döner sermaye merkez müdürü kadroları kar
şılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli
porsenel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırı
labilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları
Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
Kurumun taşra teşkilatındaki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde; müdür, müdür yar
dımcısı, uzman tabip, tabip, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, öğret
men, çocuk eğiticisi, hemşire, hemşire yardımcısı, hizmetli (bakıcı olarak fiilen hizmet veren
ler) kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ka
nunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleş
meli personel çalıştırılabilir. Bu görevlerde çalıştırılacaklarda yüksek öğrenim şartı aranmaz.
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Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
ler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
Kurumun 657 sayılı Kanuna tabi merkez teşkilatı personeli Başbakanlık merkez teşkila
tında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri
diğer Malî haklardan aynen istifade eder.
MADDE 5. — 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 2. — 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.
EK MADDE 3. — Anlaşmazlıkların Halli :
Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel Müdürlük ile diğer Devlet daireleri, kurum ve
kuruluşları veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz yargı mercilerine, hakeme veya
icraya intikal etmemiş bulunan hukukî ihtilafların sulh yolu ile hallinde; sözleşmelerin değişti
rilmesinde veya bozulmasında; maddî veya hukukî sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli
merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden
vazgeçilmesinde veya bunlann sulh yolu ile hallinde; menfaat görüldüğü takdirde;
Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;
10 000 000 TL.'ya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
10 000 000 TL.'dan 50 000 000 TL.'ya kadar olanları Başbakanın kararı,
50 000 000 TL.'dan fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar,
île halledilir.
Tashihi karar veya iade-i muhakeme veya 3533 numaralı Kanun mucibince hakemlerce ve
rilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi için kanunî sebepler mevcut olup olmadığı
nın takdiri davayı takip eden avukata aittir. Avukat konu ile ilgili gerekçeli mütalaası üzerine,
Genel Müdürden alacağı talimat doğrultusunda hareket eder.
4353 sayılı Kanun ile diğer kanunların benzer hükümleri ve para değerindeki değişmeler
gözönünde tutularak, yukarıda belirlenen parasal sınırlar her yıl bütçe kanunları ile tespit edi
lecektir.
MADDE 6. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez
teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 7. — 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 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 ti ve tlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor
İl ve İlçe Müdürlükleri", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık"
ve "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değişti
rilmiştir.
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MADDE 8. — 3289 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaç
Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzelki
şiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor
ti ve tlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzen
lemektir.
MADDE 9. — 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
a) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eği
timi, oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının de
ğerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin
kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,
c) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenle
mek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve
hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,
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, hostelleri, kampları ile; saha tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatan
daşın istifadesine sunmak.
MADDE 10. — 3289 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde ve Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ekli (2) sayılı listedeki şekilde değiştirilmiştir.
Merkez Teşkilatı
Madde 4. — Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Dene
tim Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir.
Ana Hizmet Birimleri :
(
a) Spor Federasyonları Başkanlıkları
b) Tesisler Dairesi Başkanlığı
c) Sağlık tşleri Dairesi Başkanlığı
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı
e) Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
Danışma ve Denetim Birimleri :
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı
b) Hukuk Müşavirliği
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
d) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı
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Yardımcı Birimleri :
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
d) Savunma Uzmanlığı
Bağlı Birimler :
Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü
Genel Müdürlük Teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 11. — 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sürekli Kurullar
Madde 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır :
a) Gençlik ve Spor Şuraları
b) Merkez Danışma Kurulu
c) Merkez Ceza Kurulu
d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu
e) İl Cjza Kurulu
Danışma Organı niteliğindeki gençlik ve spor şuraları, gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili
faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere Başbakanlıkça ayn ayrı dü
zenlenir.
Şuraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle teşkil edilir.
Genel Müdürün teklifi, Başbakanın onayı ile gençlik ve spor faaliyetlerini düzenlemek mak
sadıyla İhtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir.
Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üyeleri ile
İl Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuruluş, görev, yetki ve so
rumlulukları yönetmelikle belirlenir.
•
MADDE 12. — 3289 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bütçe ve Malî Hükümler
Madde 13. — özel Bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdür
lük direktifleriyle illerin ihtiyaçları gözönünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından
Ekim ayı başında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten
sonra Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarma
lar valinin onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır.
MADDE 13. — 3289 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Federasyon Başkanlarının Seçimi ve KuruUartnm Teşküi
Madde 19. — Federasyon başkanları seçimle göreve gelirler ve bu görev fahridir.
Federasyon başkanlarının seçimi, kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorum
lulukları ile kurullarını atamaya ilişkin hükümler çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 14. — 3289 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Sporcuların Sigortalanması
Madde 23. — Millî takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer
alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ika
metgâhına ulaşıncaya kadar, Millî Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya
gidiş tarihlerinden, ikametgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza,
hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanır.
Sigortalanma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
MADDE İS. — 3289 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Fahri Görev
Madde 31. — Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekille
rinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri
olarak çalıştırılabilir.
Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organi
zasyonlarda görev alabilirler.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idarî görev alınabi
lir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel
Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır.
MADDE 16. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 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.
Sporcu Sağlığı
EK MADDE 2. — Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin
teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbir
liği yapıl nak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür.
Ödül
EK MADDE 3. — Gençlik ve spor faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişilere ve kuru
luşlara aynî ve/veya nakdî 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 mahallin
gelenek ve göreneklerine göre yapılan cirit oyunu, at yansı, pehlivan güreşleri gibi oyunlarda
konulan özel hediye ve Ödüller amatörlüğü bozmaz.
Özel Saha ve Tesislerin Açılması
EK MADDE 4. — özel hukuka tabi tüzelkişilerle 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.

