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3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 4.7.1989 Sayı : 20215) 
Kanun No. Kabul Tarihi 

3582 16 . 6 . 1989 

MADDE 1. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan va
tandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan 
kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir 
şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

MADDE 2. — 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan (2022 
sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) hükmü madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mülkî idare amirleri vakfın tabiî başkanı olup, illerde, belediye başkanı, emniyet müdürü, 
defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu müdürü ve müftü; ilçelerde, belediye başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdürü, 
ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi ve müftü vakfın mütevelli heyetidir. 

MADDE 4. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen payların bütçe yılı içinde ödenmemesi halinde, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının tahsil edilmemiş alacak miktarı mahallî idarele
re tiler Bankasınca ödenecek paylardan, mahallî idarelerin mahallî ve müşterek ihtiyaçların 
giderilmesi amacıyla yaptıkları hizmetlerden elde ettikleri gelirler hariç olmak üzere, her türlü 
ticarî ve iktisadî teşebbüsleri sonucu temin ettikleri gelirlerden vakfın yazılı müracaatı üzerine 
ödemeyi yapacak kuruluşlarca resen kesilerek doğrudan ilgili vakıflara gönderilir. 

MADDE 5. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Tahsil şekli ve müeyyide 

EK MADDE 1. — 4 üncü maddenin (a), (c), (d), (e), (0, (g) bentlerinde sayılan fon gelir
leri ile 8 inci maddede yazılı vakıf gelirleri kamu alacağı mahiyetinde olup, bu Kanunda yazılı 
süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü maddenin (a), (c), (d), (f) ve (g) bentlerindeki fon gelirle
rinin, gerekse 8 inci maddenin (b) bendinde yazılı vakıf gelirlerinin tahsili için Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Başkanlığınca veya ilgili vakıflarca 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, so
rumlular hakkında bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca takibata geçilir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1.1.1988 tarihinde, diğer maddeleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BU KANUNA AÎT TUTANAKLAR 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Sayfa 

29 100 34 
102 205 
103 301:304,305:314 

I - Gerekçeli 264 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşim 
tutanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür. 
III - Esas No. : 1/585 


