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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Organ ve Doiku Alınması, Saklanması, Aşılanma

sı ve Naikli Hak'kında Kanunun 14 neti Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiışltirilmesine »İlişkin Kanun Tasa
rısının maddeleri ve 'tümü kabul edildi. 

647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Cezallann infazı Hakkında 647 sayılı Kanu
nun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
'maddelere geçilmesi onaylandı, 2 nci madde 'kabul 
edildi, 1 nci madde ve diğer maddeler Komisyonun 
listemi üzerine geri verildi. 

Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un 613*6 sa

yılı Ateşli Silalhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Haz
ıkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Mad
deler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkın
da 2305 sayılı Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler 
ıtamamlandı, S. Sırrı Kırcah'nın önergesinin dikkate 
alınlması kabul edilerek ıtelk'lif Komisyona geri verildi. 

5 Ocak 1982 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere ^Birleşime saalt 18.20'de s'on verildi. 

Fenni ÎSÜMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. :— 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 

'Maddelerinin Değiştirilmesi ve iBu Kanuna Geçici 
IBir Madde Eklenmesine Dalir Kanun Tasarısı (1/110.) 
(Başkanlığa gelliş tarihli : 30.12.1981) (Mali işler Ko
misyonuna) (4.1.198 2) 

2. — 1402 Sayılı iSıkıyönetıim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilımesinie İ'liiışlkliın Kanun Tasarısı 
(l/ljlıl) (Başkanlığa gelliş tarihi : 30.il2.1981) (Miilllli Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna) (4.1,1982) 

3. — Bakanaklara Bağlı IBazı ıBinalar ile Dış Tem-
(si'lıciiklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olu
nacak Konutlara İlişkin Kanun Tasarısı (1/112) (Ma
li işler ve Mil i Saivumma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonlarına 4.1.1982) 

4. — Cezalanın infazı Hakkında 13.7İ1965 Gün 
ve 647 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair 
Kanuni Tasarısı (1/1/13) (Başkanlığa geliş ıtariihi : 
30.12,1981) (Adalet Komiisyonuna) (4.1.1982) 

5. — inşa Halindeki Taşınmaz Malların Satım 
Alıımmiasına Dair Kanun Tasarısı (1/114,) (Başkanlığa 
geliş 'tarihi : 30.12.1981) (Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Mali Ijşler Ko-
misyonılarma) (4.1,1982) 

Teklif 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Da-
Ibakoğlıu ve 12 arkadaşınım, 1785 sayılı Diyarbaikır 
Üniversitesi Kuruluş Kanununun Birinci Maddeslinin 
Değiştirilmesi Hat t ında Kanun Teklifi (2/11) (Baş
kanlığa gelliş tarihi : (4.1.1982) (Milli Eğitim Komiis
yonuna) (5.1.1982) 

Tezkereler 

7. — Cengiz BAKTEMUR hakkımdaki Ölüm Ce
zasının yerine getrilmesıine dair Başbakanlık tezke
resi. (3/63) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.12.1981) (Ada
let Komisyonuna) (4.1.1982) 
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8. — Fayık GÜNGÖRMEZ hakkınidakii Ölüm 
Cezaisinin yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (3/64) (Başkanlığa geliş tairihJi : 4 . 1 . 1982) 
^Adalet Komisyonuna) (4.1,1982) 

Raporlar 

9. — Uzun Menzilli Sınırlarötes'i Hava Kiriıen-
mesli Sözleşmesdnıin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
îşler ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis-
yoniları raporları. (1/3.1) (Raporun Başkanlığa geliş 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — Siyamı Ersek'in, koroner hastalığı nedeniyle 
yurt dışında ameliyat olanlar hakkında gündem dışı 
demeci. 

(BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı bir ko
nuşma isteği vardır, okutuyorum : 

Sayın Danışma Kurulu Başkanlığına 
Yurt dışında koroner hastalığı nedenliyle ameliyat 

olanlar hakkımda görüşmeme müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ©derim. 

Siyaımi Ersek 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersek. 

SİYAMI ERSEK — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Efendim, sık sık kürsünüzü işgal ettiğim içlin özür 
dilerim. Herhalde bundan sonra daha dikkatli oflıma-

tarihi : 29.12.1981) (S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 
4.1.1982) 

.10. — Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El
verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tu
tulmaları Hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmeslinin Onaylanımasıtnın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komlisyonları *a-
porları. (1/56) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
29 . 1,2 . 1981) (S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 
4.1.198(2) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

ya ve sizlere bu kürsüyü daha çok bırakmaya gayret 
sarf edeceğim. 

Efendim, günlük gazetelerimizden birinde, Hürriyet 
Gazetesinde, gayet enteresan bir röportaj devam etmek
tedir. Hakikaten güzel bir röportaj ve röportaja süje 
olan zevat da çok güzel poze ©tmişlıer; hıem kendilerini, 
'hem de konuyu. Bu bakımdan söylenecek (htiç bir 
şey yok. Bunun kamuyu uyarması bakımından bü
yük değeri olduğu muhakkaktır. Ancak, bu röporta
jım gidiş istükamıeti, sanki bütün herkesi ameliyatla
rım ve tedavisini yurt dışında yoptınmtası istilkamıetli-
me sevkeder bir anlam taşımalkltadiT,; Bu, talbii bir 
yerde üzücüdür. Ancak, bu günlük gazetemiz şıalyiet 
Türkiye'de de bu türdlen ameiyalt ©diilen ve şifa bu- , 
lan hastaları d|a bulup, aynı röportajın sonunla ek- < 
lerlerse daha iyi bir anlam taşır^ 

» • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanv ekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, îm»en AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclislimizin 27 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANENİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 581 — 
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'Kuşkusuz el elden üstündür arişa kaklar. Tabiri da
ha gelişmiş memleketlerin teknolojisini Türlkiıyie'dle 
(her zatm'ain uygulaımlaik kabil değildir. Bunda muhte
lif faktörlerin etkisi vardır. Elbet heMmlerun katbla-
Ihati vardır, elbet maili imkânların kabahatti vardir, 
elibet yan teknoloji dallarının kabahati vandır, dlbeıt 
hükümetlerin ve hatta meclislerin kabahati vandır. 

Şüphesiz, bu yurt dışına giden zevat, ya' kemdli 
olanaklarıyla, ya kamu sektörü tarafından kendliisıinie 
sağlanan olanaklarla yurt dışıma gitmiş ve bu ame
liyatlarını yaptırmışlardır. Tabii can heırişeiyden aziz
dir ve bunu mukaddes bir vardık olarak kabud) «dip, 
hepimizin bu haktan faydalananlara herhanıgıi bir 
töhmette bulunmaları mümkün değidiir. Onları kı-
namıyoruim, kaltiyem kınamıyorum; ama kınadığımı 
tek bir şey var; peki, bu 45 mıilyon nüfusun, geriye 
kalan vatandaşı ne olacaktır? 

Bundan senelerce önce, akciğer aımdiıyatları içtin 
yurt dışına giderlerdi, kalp ameliyattılar ı için yurt dı
şıma güdenlerdi; ama bugün pek enderi nadir attan 
bunlar vaki olmaktadır, Am|a bugün bir olaydır kıi, 
Ikoroner hastaları hâlâ yurt dışına kabiil olduğu lilm-
kânlar dahilinde gitme imkânı aramaktadır. 

Bunun medenini ararsak, bunun nedenlini ta biziim 
Medıiislenimdzde buluruz ve bunu yapmamanın gü
nahını, vebalimi, bendeniz de dahil olmak üzere, hep 
birlikte çekeriz; bundan sonraki gelecek için eğer uya
nık kailim azsak. 

IBundan 12 - 13 sen© evvel, buradaki mevcut Mec
listen, Bütçe Komıisyonundan 5 miilyom lira para İs
tanbul Göğüs Cerrahisine tahsis edlilmek üzere al
mıştık ve bu para üle orada koroner anjiografi ve en-
tanslif bakım ünitesi kurduk; sırf bu maksatla. Bazı 
teknolojik imkânsızlıklardan dolayı, hakikaten bek
lediğimiz koronıer anjüografıik incelemeleri yapmak 
imkânını 'bulamadık; yani tam anlamıyla geliştireıme-
difc. Tam anlamıyla gdiştirıemıediğSiımiz içimidir de, 
bugün oturup, koroner cerrahıisıinli geride bırakmak 
durumunda kaldık. Diğer müesseseler, belki onlar 
da bir mtiktar dileri gittiler; ama bu süre içinde geçen 
zamanda, kâh dövtiz imkânısızüjığı, kâh para imkân
sızlığı nedenliyle bir türlü dilhazları yeniilemek ve ye
dine yenlilerim koyup, mükernmdleştirmek imkânımı 
'bulamadık konomer anjıiograflide. Vıe Türkiye'de mu
asır dünya seviyesine uygun olarak, aynı seneler için
de 1970 senelerinde başlayan koroner anjiografi iiım-
kânıları ancak sıon senelerde gelişebildi; o da, birta
kım zenginlıerin yine şefkatline ve iltifatına mazihar 
olarak aldığımız paralarla. 

iBütün bunlardan söylemek istediğim basit netice 
şudur : 

iBu vesileyle bunu huzurunuza getirmek büyük 
bir bahtiyarlık olmuştur. Evet, taibiatıyle yurt dışına 
pek çok kişiler gidecektir, kendilerini tedavi ettire
cektir. Bu, bemim başıma geldiği zaman da böyledir, 
hepiırnlizin başına geldiği zaman da bu böyledir; iki 
el bir baş içindir nötice itibariyle. Ancak, biz bir Mec
lis olarak iki ellin arasınla ıbir başı sokmamalıyız. Biz, 
bu baışı serbest bırakıp, ıhanigi ıtaşa vurursa rahatlıkla 
vurabilecek kadar kolaylıklar sağlamalıyız. Bu hu
susta kolaylıkları sağlayamadığımız takdirde, bizıme-
timiizü layık ıyle yapmış olamayız. 

Bundan evvelki konuşmaimda, Bütçe Koımıisyo-
nuna, Sağlık Bakanlığının Bütçesli konusunda uya
rıda bulunmuştum, mazur görsünler arkadaşlarım, 
affetsinler benlim bu komıuşmamıi. Ancak, yine bugün 
muttali 'oluyoruz kli, Hükümetten gelen miktar üle ay
nıyla 've Ibugün muasır dönemde artık dünyada bir 
«sine rastlanmayan bir bütçe İlıe bütçe dilimlerinin 
% 2,5'u lilıe iktifa edilmiştir ve aynen Komisyondan 
da geçmiştir ve çok eminıiım kii, buradan da aynen ge
çecektir ve elbette o zamaın, gücü alanlar yurt dışı
na gidip, tedavilerini hakkıyla yaptıracaklardır, hak
larıdır da; ama fakir fukaranın hiç binisine biz el uza-
tamayacağız. Çünkü hizmet imlizi, halkın bize güve-
meoeği seviyede bir ihizımöt şekline asla bu bütçe ile 
getiremeyeceğiz ve bunun ıda sorumlusu biz olacağız, 
'hekimler değil, bütün Meclise hitap ©diyorum, bü
tün Meclis bunun sorumlusu olacak; eğer ömüımıüz-
deki % 2,5 bütçeyi kabul ederse. Fent başına 8,5 do
lardır; bugün Amerika Birleşik Devletlerinde 3,0ıl do
lardır arkadaşlar. Biz, Amerika Birleşik Devletlerin
deki tababet seviyesini Türkiye'mizde kurmak isti
yorsak, buna fedakâr ve vefakâr hekimlerimiz hazır
dır; ama biraz da kesenin ağzı açılmalıdır. 

Teşekkür edenim ©fendim. 
|(A!lık ışılar.) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 
2. — Hikmet Altuğun, TRT'nin kamuoyu oluş-

turmasındaki önemi ve görevi konusunda gündem dı
şı demeci. 

.BAŞKAN — Sayın üyeler, diğer bir gündem dışı 
konuşma isteği vardır, okutuyorum : 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Genel Kurul toplantılarından önce yapılan «gün

dem dışı konuşmaılıar» çalışmaları çerçevesinde, «Tür
kiye Radyo Tdieyizyon'larının kamuoyu oluşturma-
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sındaki önemi ve görevi» konulu bir görüşme yap
mak arzusundayım. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
(Hikmet Altuğ 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. 
,HİıKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, değerli üye 

arkadaşlarım; 
Bugün size, gün geçtikçe önemıi artan, Türk 'hal

kına ve Cumhuriyetine en yararlı olacağı bu dönem
de ne yazık ki, gereğini yapmayan bir kuruluştan, 
TRT'den bahsetmek istiyorum. 

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası ile Devletimiz ola
ğanüstü bir dönem yaşamakta, milletim/iz ve yurdu
muz layık olduğu bir idareye kavuşma çabası 'içlinde 
olurken, tüm dünya ve komşu devletler her gün. ye
ni olaylarla çalkalanmaktadır. Toplumumuz son yıl
ların en kötü günleri ile bir iç harp tehlikesini, ona 
yaraşır bir vakar ve direniş ile atlatmasını büımiştir. 
Yabancı çevrelerde, gözlerde hayret uyandıran ıbu 
aşamanın sırrı, «'Millıi vahdet» diye eskiden talbir edi
len, milli birilik ve beraberlik olmuştur. Bu birilik ve 
beraberliği 'temin eden ve devam ettiren çeşitti etken
lerden muhakkak ki en mühimi, ırki karakterimiz ol
makla beraber, Türkün unutulmuş m eziyeti erin i, 
Saltanat ve Meşrutiyet devrinden başlayarak günlü
müze kadar oluşturan basın ve yayın olmuştur. 

,Buna Cumhuriyetin ilk yıllarımda hizmete giren 
radyoyu ve son yıllarda göze ve kulağa hitap ederek 
yaygın bir rağbet kazanan televizyonu da katmak 
mümkündür. İstesek de, istemesek de farkında ol
mayarak her gün içinde ve birilikte yaşadığımız bu 
müessese bugün ne âlemdedir?., 

2 Ocak 1964'de çıkarılan Kanunda belirtilen gö
revleri içinde yurdumuza ve milli varlığımıza ne de
recelerde hizmet edebilmektedir?.. Telekomünikas
yon dediğimiz kitle haberleşmesi ile küçülen dünya
da kamuoyumuzun milli birlik ve beraberlik »için
de oluşturulmasında ne derecelerde hizmet verebil
mektedir?.. Özel Kanununda yazılı. «Türk Devletinin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü, bağlılığını güçlen
dirme» görevinde, en çok muhtaç olduğumuz (günü
müzde gereken gayret üçünde midir?.. Milli güvenlik 
ve genel ahlakın gereklerimi ve geleneklerini gözeterek 
milli kültür ve eğitime yardımcılık yapmakta mıdır?. 
Milli eğitimin temel görüş, amaç ve ilkeleri, çevre 
sorunları, tıp, sağlık ve hukuk, içtimai ve ticari ah
lak kuralları, mıilü birlik ve sivil savunma ile toplu -

J mun manevi değerlerine katkısı ne olmaktadır?. Da
ha ötesi, bugün yeniden kurmaya çalıştığımız Türk 
demokrasisinin oluşturulmasında kendine has bir 
program ve uygulama düşüncesine ulaşabilmiş mi
dir?.. Yarının .ümidi dediğimiz ve geçmiş yıllarda 

I sağdan soldan hamleler 'ile ideolojilere esir edilen 
I gençlik kesimline ve gencilerimize sahip çıkacak bir 

İlgi ve çekiciliğe sahip olabilmiş midir?.. 
Sayın arkadaşları m; 
Aslında bir eğlence aracı ve boş vakitlerin değer

lendirilmesinde de payı olduğunu kabul ettiğimiz te-
I ılevizyonumuzun bu yayın programları ile hiç bir ye

re vasıü olmak mıükün değildir. 

I Aslanda 1980 Eylülü öncesinde toplumumuzun 
demokrasi ve politik eğitiminde tarafsız ve etkin b'ir 

I çalışma da yapılamayarak, değerli günlerin ve senele
rin kaybolduğuna şahit olmuşuzdur. 

Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü 
I korumada, artık askeri güç ve diplomasi kadar önem-
I H hüviyetini bilmesi zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

1964'de çıkarılan 11596 sayılı Kanun, yine aynı ta-
I rafsız. bir kamu tüzelkişiliği içinde yeniden düzenle

nerek, günümüz dünyası ve yurdumuzun yeni koşulr 
I lan esaslarında değiştirilmesi gerekir. 

îç dünyamızda önümüzdeki yıllar için programla
nan gerçek demokrasiye, milli birlik ve beraberlikte 
oluşturulan bir kamuoyu yaratılmalıdır. 

Toplumumuzu kaderde, kıvançta ve tasada birleş
tiren bir bütün haline getirilebilmen, okulun ve ca
minin yeri anlatılabilımelli ve inandırılabilmeli; bölü
cülük ve mezhepçiliği gerçek yüzü ile tamtablilmeli-
dir. 

Ekonomik ve sosyal alanda yapacağı eğitsel yar
dımın önemini kavrayaıbilmelidir. Bütün bunları mo
dern televizyonculuk teknolojisi ve senaryosu (içine 
oturtabilmeli, gerekirse yabancı uzmanlardan da fay
dalanmalıdır. 

Açık oturumlar, birer can sıkıcı sesli resim ima
jından kurtarılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
.Sözlerime son vermeden ilgililere sesleniyor ve 

programları fikir ve kültürle, ideoloji bakımından 
yurdumuzda geliştirilecek büyük bir potansiyelin ve 
ilim muhitinin mevcudiyetinden haberdar etmek isti
yorum, 

,«Bu televizyon, Batı kültürünü tanıyarak artık 
I gelişen sanat ve kültür düzeyi yükselmiş toplumu-
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muza layık değildir,» diyoruz. Yüksek seviyede araş
tırma sonuçlarına dayalı yeni ve uzun yılları öngö
ren ıbir TRT stratejisi ve politikası saptanmalıdır. 
Yakın hedeflenin uygulanmasına ise hemen geçlilme-

1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Cezaların İnfazı Hakkında 647 
sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/14, 
1/59) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi: 25.12.1981) 

(1) 
2. — Jandarma Genel Komutanı ve Milli Gü

venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un 
«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Üç Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 
25.12.1981) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizde İki kanun ıtafsarısı vardır; fakat 

bu iki kanun tasarısı dünkü Birleşimde Komisyona 
geri verilmişitir, Komisyondan 'tamamlanarak bugün
kü BMeşimimize getirilmediği için, Ibu tasarıları 
Ibugfün görülemeyeceğiz. 

3. — Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlen
mesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Milli Savunma İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/31) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.12.1981) (S. Sayısı : 47) (3) 

•BAŞKAN — 'Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonumuzun hazırladığı iki sözleşme kanun ta
sarısı vardır. Gelen Kâğıtlarda Genel Kurulumuza 
ısunulmuşjtur. Komisyonumuzun ıbu tasarıların bugün 

(1) 44 S. Sayılı basmayazı 4.1.1982 tarihli 26 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 46 S. Sayılı basmayazı 4.1.1982 tarihli 26 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 47 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
lidir^ 

ilidir. Değerli zamanlar geçmekte ve tekrar ediyoruz; 
bu TRT Türk Milletime layık değildir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 

görüşülmesi ile ilgili tezkerelerini teker teker oku
tup, oylarınıza sunup, Gündeme aldıktan sonra mü
zakereye geçeceğiz. 

'Birinci tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek: Başkanlığa 
Uzun Menzildi Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
raporları bastırılıp dağıtılmış (bulunmaktadır. 

Tasarının önemine binaen İçtüzüğün 50 nci mad
desi uyarınca gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
görüştü İm esi mi arz ve teklif ederim. 

iMill'i Savunma İçişleri ve 
'Dışişleri Komisyonu Başkanı 

OBşröf Akıncı 

(BAŞKAN — iBu tasarının gündemimize alın
masını oylarınıza sunuyorum: KaJbui edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El
verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi 
Tutulmaları Hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/56) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.12.1981) (S. Sayısı : 48) (l) 

IBAŞKAN — Komisyonumuzun ikinci tezkere
sini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişli

likleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulma
ları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Ta'sarıisı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Milli 
Savunma, İçişleri 've Dışişleri Komisyonları raporla
rı bastırılıp dağıtılmış bulunmaktadır. 

(1) 48 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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'Tasarının önemime binaen İçtüzüğün 50 nci mad
desi uyarınca gelen kâğıtlardan, gündeme alınarak 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İMİMİ 'Savunma, illçiişjleriı ve 
Dıişişleri Komisyonu Başkanı 

Bşrdf Akıncı 
BAŞKAN — Bu tasarının Gündemimize alın

masını oylarınıza sunuyorum': ıKaibu'l edenler.. Kaibul 
etmeyenler... [Kaibul edilmiştir. 

'Her 'İki ıtaisarı için İçişleri Sayın Ko'mıi'syo'numu-
zun lütfen 'yerlerini almalarını rica ediyorum. 

(Hükümet Temsilcilerimize ait tezkereleri okutu
yorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunda 5 Ocak 1982 

günü «Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elve
rişlilikleri Yönünden Sağlık 'Muayenesine Tabi Tu
tulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşjmösinin» Onaylanmasına İlişkin Kanun Tasa
rısının görüşülmesinde Bakanlığımızı temsıill etmek 
üzere Araştırma Kurulu Basjkamvekill Ahmet Kapı
sız görevlendirilmiştir. 

(Arz ederim. 
Çalışma Bakanı A. Müsteşar 

Rüştü Altay 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Sınırlar Ötesi Uzun Menzili Hava Kirliliğinin 

Önlenmesi konusunda Sözleşmenin Onaylanmasına 
lliışlk-in İKanun Tasarısının» ıDanışma Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmesi sırasında, Bakanlığımızı, 
Başbakanlık Çevre Müsteşarı Refet Erim temsil ede
cektir. 

Bilg illerinize arz ederim. 
Devlet Bakanı 

M. Nimet Özdaş 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, usulle 
ilgili bir konuda söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğılu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve Sayın 

Danışma Meclisi üyeleri; 

Elimizde mevcut İçtüzüğe göre herhangi fok ka
nun tasarısı görüşülürken Umumî Heyette Komis
yon ve Hükümet adına temsilcilerin bulunması gs-
rdkir. 

Danışma Medlisimiiz ibüyıük ibir şavk ve heyecan
la aylardan beri çalışmalarını surdüregelmektedir. 
Tarilhi görevi ve sorumluluğu olan bir Meclistir. Bu 
Meclisin içeride ve dışarıda da itibar kazanması 
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lâzım. Çok dikkat ettim; ibir ıbakanımızm dışında 
diğer ıbakanlar, Meclise kendilerini' ilgilendiren ka
mun tasarılarının görüşülmesi sırasında (burada yer 
almamışlardır. 

Ben Sayın Başbakanımdan ve sayın bakanlardan 
rica ediyorum. Bu kanun (taşanlarının görüşülmesi 
sırasında Kütlen ıbu yüksek Mecliste bulunsunlar. Bi
ze şeref versinler, iblzim çalışmalarımıza şevk katsın
lar. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 'Eroğlu. 
3. — Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlen

mesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Milli Savunma, İçişle fi ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/31) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.12.1981) (S., Sayısı : 47) (Devam) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Uzun Menzilli, Sınırlar Ötesi Hava Kirlenmesi 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkındaki 'Kanun tasarısını müzakere ile çalışmaya 
başlıyoruz. 

Bu tasarının Raporunun okutulup okutuılmaması 
hususumu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
'(Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonu 

Raporu okundu). 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Bu tasarı üzerinde söz almak isteyen üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet Temsilcisinin bir açıklaması ge

rek görülüyor mu?.. Görülmüyor, yok. 
Sayım .Komisyonumuzun?.. Yok. 
O halde maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka'bul edil
miştir. 

'1 nci maddeyi okutuyorum. 

Uzum Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1'4 (Kasım 1979 tarihinde Cenevre -

de imzalanan «Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava 
Kirlenmesi 'Sözleşmesi» rain onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?., 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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MAHMUT AKlKlLIÇ — Sayın Başkanım, söz 
istiyorum., 

'BAŞKAN — Sayın Akkılıç, »buyurun. 
•MAHİMUT AKlKlLIÇ — Hükümet Temsilcisi-

nıin veya Komisyonun 'bilgi 'vermelerini rica 'ediyo
rum. 

BAŞKAN — 'Bilgi rica ediyorsunuz. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, efendim mikrofona 

buyururur musunuz lütfen. 
İBAŞBAKİANIJK ÇEVRE MÜSTEŞARI RE-

PET ERİM — Sayın Başkan, Danışma Meclislinin 
sayın üyeleri; 

Huzurunuzda bulunan sözleşmenin onaylanması
na 'ilişkin Kanun Tasarısı daha önce gerek Sağlık ve 
Sosyal1 işler Komisyonumuzda, gerek (Milli Savunma, 
îçişleni ve Dışişleri komisyonum uzda görüşülmüş* 
her iki komisyonca da uygun görülerek yüksek hu
zurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Çok 'yakından 'bildiğiniz gibi bizim de içinde bu
lunduğumuz ülkeler topluluğu son yıllarda çeşitli 
çevre sorunlarının, toplumu yakından tehdit eden 
'birtakım sonuçıliarının giderilmesi, insanın içinde 
yaşadığı çevremin daha iyi ibir duruma getirilebilme
si için birtakım önlemler alınması konusunda ciddi 
gayretler sarfetmektedir. 'Ülkemizde de bildiğiniz 
gibi, konu önceden gönüllü kuruluşlarımızın bu (ko
nuda yaptıkları gayretler sonucunda ve daha sonra 
1978 yılında Başbakanlığa bağlı olarak bir Çevre 
Müsteşarlığı kurulmasın dan .sonra ülke boyutundaı 
alınması lazımgelen önlemlerin düşünüldüğü ve za
man içerisinde poiitikalari'n 'belirlenerek tatbik edil
mesine başlandığı bir evreye girmiştir. 

'1972 yılunda Birleşmiş İMilletlenin Stokholm'de 
düzenlediği bir genel konferanstan sonra uluslararası 
kuruluşlar da ulusların, milldienin çevre konuların
da 'gösterdikleri 'gayretleri, Uluslararası İşbirliğinin 
desteğinde daha geliştirmek amiacı ile çeşitli prog
ramlar uygulamaya başlamışlardır. Bu çerçeve liçe-
risinde çeşitli (işbirliği anlaşmaları hazırlanmış ve bir, 
kısmı bizim de içinde bulunduğumuz bu anlaşmalar 
daha önce onaylanarak yürürlüğe 'girmiştir, 

Huzurunuzda bulunan (bu tasarı ile onaylanması 
söz konusu edilen anlaşma, bir ülkenin sınırları içe
risinde meydana gelen; fakat latımosfer olayları sonu
cunda bir başka ülkenin ısınırları içerisine taşınarak, 
sonuçlarını o ülke ısınırları içerisinde gösteren ha
va kirlenmesinin Önlenmesi ile ilgili bir anlaşmadır. 

Bu yönü ile bakınca, Avrupa gibi birbiriyle çok 
yakın ısınırlar içerisinde olan ülkeler kadar Türküye' 
mizi çok yakından ilgilendiriyor gibi görünmemekte

dir ve yine bu açıdan bakınca Türkiyenin gerçekleri 
içerisinde karşı karşıya olduğumuz çok çeşitli ive bi
ze daha önemli ıgibi görünen ve aslında da öyle olan 
çevre sorunları var ilken böyle bir anlaşmanın gün
demde bulunması bir ölçüde yadırganur da diye dü
şünebilir; ama içinde bulunduğumuz, Avrupa Eko
nomik Komisyonunun 35 üyesi tarafından imzalan
mış bulunan ve bu 35 üye arasında ülkemizin de im
zalamış bulunduğu bu anlaşmanın onaylanması tak
dirinde yurt içinde uygulayacağımız çevre politika
larının gerçekleştirilmesinde uluslararası teknik işbir
liği ve yardım imkânlarından daha yaygın biçimde, 
daha programlı biçimde yararlanmamız söz konusu
dur, 

ıBu anlaşma bu yönü ile ülkemiz bakımından ya
rarlı bir aniaşmadiır. ıBeri .yandan, içinde bulundu
ğumuz ekonomik koşullar açısından, bize altından 
kalkamayacağımız büyük külfetler de yülklememek-
tedir; çünkü ülkelerin karşılıklı yükümlülükleri, ve
cibeleri anlaşmanın maddelerinde yer alan birtakım 
hafifletici 'hükümlerle, «imkânlar mertebesinde eko
nomik durumlarına uygun biçimde» gibi hafifletici 
ibarelerle ülkelerin kaldıramayacağı mertebede ağır 
yükümlülükler haline dönüşmekten kurtarılmıştır. 

Bu biçimdeki bir açıklamadan sonra eğer Oanış-
ma Meclisinin sayın üyeleri tarafından daha somut 
ısorular sorulursa onlara da cevap vermeye çalışırım 
efendim. 

'BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Hükümet 
TemsilcisL 

MAHMıUT AlKKILIÇ — Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
İMAHMOT AİKIKJIILIÇ — Sayın Hükümet Tem

silcisine. Teşekkür ederim. Yalnız görüyorum ki 
memleketin istikbalimde hayırlı olmakla birilikte bazı 
yükümlülükler getirmektedir. Burada onaylayacağı
mız bir kanunun veya bir sözleşmenin ne gibi hü
kümler getirdiği hakkında da bilgi verilirse tahmin 
ediyorum ki, daha yararlı olacaktır. 

iBASKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Hükümet Temsilcisi rica ediyorum. 
»BAŞBAKANLIK ÇEVİRE MÜSTEŞARI RAFET 

ERİM — Arz ettiğimi zannediyordum Sayın (Baş
kanım; tavzih edeyim. 

Bu anlaşma bizatihi bize parasal bir yükümlülük 
getirmiyor. Fakat ülke içerisinde birtakım ölçme iş-

' lemlerini ki, o ölçme işlemleri aslında kendimiz ba
kımından da lâzım ve gerekli birtakım ölçme işlem
leridir. 
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örneğini; Devamlı, karışı karşıya 'bulunduğumuz 
bir sorun olması bakımından bir örnek olarak arz 
ediyorum. Ankara hava kirlenmesinin ulaştığı bo
yutların sürekli olarak bizim açımızdan da ölçülme
si ve tedbirlerin, önlemlerin 'buna göre alınması ge
reklidir. îşte bu ölçme sonuçlarını karşılıklı bilgi alış
verişinde bulunabilmek bakımından teati etmek bi
çiminde bize birtakım yükümlülükler getirmektedir. 

Arz ettiğim 'gibi bu yükümlülüklerde anlaşmada 
yer alan hükümlerle ülkenin ekonomik seviyesi itiba
riyle sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan kendi program
larına aykırı olmayacak ıbiçimde sınırlandırılmıştır. 
Ağır bir yüklmlüılük söz konusu değildir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul edenler.. 

Kabul etemeyenier.. Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeye geçiyoruz. 
'MADDE 2. — Bu Kanun Sözleşmenin 16 ncı 

maddesinde yer alan koşulların gerçekleşmesi ile yü
rürlüğe girer-

BAŞKAN — IBu madde üzerinde konuşmak iste
yen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

(Üçüncü maddeye geçiyoruz. 
MADDE 3. — Bu Kanunu »akanlar Kurulu 

yürütün 
İBAŞİKAİN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler;; 
Taşanının tümünü oylafcmadan evvel lehte veya 

aleyhte görüşmek isteyen sayın üyelere Tüzüğümüz 
hükmü gereğince söz Ivermek istiyorum?.. Yoktur. 

O halde açık oylama için kutu dolaştırmak sure
tiyle Veya kutuyu kürsüye bırakmak suretiyle oyla
rınıza başvuracağım. 

Tüzüğümüzün bu konudaki hükmünü okumak is
tiyorum. 

«Açık oylamada, oy pusulalarının toplanması, 
kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atılma
sı suretiyle yapılır.» şeklinde bir hüküm var. İtirazı
nız yoksa aynı maksat ve gayeye yönelmek suretiyle 
kutuyu dolaştırabıilıiriz?.. 

Dolaştıralım, buyurunuz efendim. 
Ayrıca bir açıklama yapmaya lüzum görmüyo

rum. Üsîmler yazılı olan pusulaların ne anlama gel
diğini sayın üyeler gayet iyi biliyorlar. Lütfen buyu
rumuz., 

(Oylar toplandı) 

^BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yoktur. Oylama işlemi bitmiştir. 

i(Öyların ayrımı yapıldı) 
IBAŞIKAN — Sayın üyeler, oylama sonucu alın

mıştır. 9!7 kabul, 2 çekimser, 2 geçersiz oy kullanıl
mıştır. Tasarı Danışıma Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

4« — Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El
verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine 'Tabi Tu
tulmaları [Hakkında 77 saydı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Milli Savunma, İçişleri ve ^Dışişleri komisyonları ra
porları. (il /56) {(Raporun Başkanlığa geliş tarihli : 
29.12.1981 (S. Sayısı ,: 48) (Dağıtma tarihi: 4,1.1982) 
(D-

ıBMŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündeme aldığımız ikinci tasarı, Çocukların ve 

Gençlerin 'Sanayide îşe Elverişlilikleri Yönünden 
Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 
sayılı Milletlerarası Çalışma 'Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun (Bulunduğuna Dair 'Kanun Tasarısı
dır. 

IBu Tasarının Raporunun okutulması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

iBuyurun efendim. 
\(M!ilİ!i Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

iRaporu okundu).* 
ıBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasarının tümü hakkında söz almak listeyen?.. 

Yoktur, 
Tasarı (hakkında kısa bir açıklama yapılmasını1 

Sayın Hükümet Temsilcimizden rica ediyorum. 

ÇALİŞMA 'BAKANLIĞI ARAŞTIRMA KURU
LU BAŞKANVEKİLÎ AHMET KAPISIZ — Sa
yın Başkan ve sayın üyeler; 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişli
likleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulma
ları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesi, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatının 1946 tarihinde yaptığı 29 ncu Konferan
sında kabul edilmiş ve bugüne kadar 34 üye ülke ta
rafından onaylanmıştır-

Sözleşme, özetle sanayi kesiminde <1'8 yaşından 
küçük çocukların ve gençlerin işe alınırken ve işe alın
dıktan sonra bir yıllık veya daha az aralıklarla sağ-

(1) 48 S. Sayılı busmayazı tutanağın sonuna eklidir.. 
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lıık muayenesine ıtatoi tutulmaları, tehlike niteliği çok 
olan işlerde bu muayenenin en az 21 yaşına kadar 
devam ettirilmesi, bu muayenelerin masrafsız yapıl
ması, her ülkenin yetkili makamınca tayin edilecek: 
doktor tarafından sağlık sertifikası verilmesi veya 
bu durumun iş permisi veya çalışma karnesinde gös
terilmesi, !bu belgelerin iş teftişlerinde işveren tarafın
dan yetkililere her an hazır tutulması gibi esasları ih
tiva etmektedir. 

Ayrıca, çocukların ve gencilerin işe elverişsizlik
leri hailinde bedeni ve mesleki intibaklarının yeniden 
sağlanmasına matuf tedbirler öngörülmektedir. 

Sözleşmenin, bölgesel 'bir uygulamaya imkân ve
recek şekilde onaylanması mümkündür. 

Efendim, Sözleşme (19İ46 yılında kabul edilmiş ol
makla beraber, iç mevzuatımızın, çalışma mevzuatı
mızın o tarihlerde Sözleşmenin istemiş olduğu mü
kellefiyetleri yerine getirecek bir düzeyde yaygın ol
maması nedeniyle bugüne kadar beklenilmiş bulun
maktadır. 

özellikle 1971 yılında çıkarılmış bulunan 1475 
Sayılı İş Kanunu ile yine onun 78 ncl maddesi gere
ğince '1973 yılında çıkarılmış bulunan Ağır ve Teh
likeli tfşler Tüzüğünün getirmiş olduğu .'hükümler bu 
Sözleşmenin istemiş olduğu normları karşılayacak 
durumda 'görüldüğü İçindir ki, 11977 yılında fou Söz
leşmenin onaylıanması teklifinde bulunulmuştur. Da
ha sonra çeşitli defalar komisyonlarda görüşülmüş 
olmakla beraber zamanında kabul edilmediği için bu
güne kadar gelmiş bulunmaktadır. 

Sözleşmenin, özellikle 6 ncı maddesinde, ilk de
fa işe girerken muayeneye Ita'bi * tutulan işçilerin o za
man yeterli görülmekle 'beraber, işe alındıktan son
ra işe 'elverişsizliklerinin saptanması halinde, yapı
lacak işlerle ilgili 6 ncı maddesi, mevzuatımız açısın
dan ve uygulamamız açısından bazı mükellefiyetler 
getirmektedir. Bu da, işe elverişsiz oldukları daha 
sonradan anlaşılan genç ve çocukların meslek içinde 
veyahutta uygun müesselerde rehabıilite edilmeleri 
mecburiyetini getirmektedir. 

Uygulaımada Sosyal Sigortalar Kurumu, 'tş ve İş
çi IBulma Kurumu ve Bakanlığımız jle gerektiğinde 
(Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği hallinde bu çocuk
ların da işe kazandırılması yönünde gerekli tedbirle
rin alınması için birçok çalışmalar yapılmaktadır. 
Zamaıiıla bu husustaki eksikliklerin de giderilebile
ceği ümidindeyiz. 

Kısaca Özetlemeye çalıştığım bu sebeplerle mev
zuatımıza da uygunluğu saptanmış bulunan Sözleş-
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menin kabulünün Ülkemiz açısından yararlı olaca
ğı düşünülmektedir. 

(Durumu arz ederim efendim. 
,'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Temsilci. 
Sayın üyelerin ve Sayın Komisyonun bir diye

ceği?.. Yoktur. 
'FENİMt ISUÎMİYEUt — Sayın Başkan, bir sual 

sorabilir miyim?./ 
OÖAJŞKİAN — (Buyurun, rica ederim. 
(FENNİ ISUMYELt — Hükümet Temsilcisin

den bir sual sormak istiyorum. 
Gerçekte 1977 yılından beri Meclislerde bekleyen 

'bir Kanun tasarısının veya Sözleşmenin tasdikinin 
şu zamanda yapılması şüphesiz dikkate şayandır. Bu 
hususu tescil ettikten sonra, şuna geçmek istiyorum. 

Türkiye'de sanayide çalışan 18 yaşından küçük 
çocukların 'işyerleri itibariyle kütükleri var mıdır, is
tatistikleri tutulmakta mıdır?.. Birinci sualim bu. 

İkinci sualim, 1475 sayılı Kanun bu Anlaşmayı 
da içermek suretiyle bu çocukların '6 ayda bir dok
tor muayenesinden geçmesini öngörmektedir. Fiilen 
bu ne ölçüde ve derecede yapılabilmektedir?.. 

Teşekkür ederim., 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 
Meclis üyeleri; 

Öyle sanıyorum ki, Meclis üyelerimizin çoğu ha
tırlayacaklardır. Birkaç sene önce, eğer yanılmıyor
sam 3190 sayılı Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu 
çıkarıldı. Çıraklık, Ustalık ve Kalfalık Kanunu şe-
hinler itibariyle ve meslekler itibariyle kısmi bir uy
gulamaya konuldu. Uygulamanın kapsamı şehirler ve 
meslekler itibariyle yavaş yavaş genişletildi. Bunun
la beraber Türkiye'deki uygulama alanı 10-115 şeh
ri ve meslek itibariyle de 7 mesleği geçmemektedir. 

Bu Kanunun uygulamaya kon almasıyla beraber 
getirilen bazı sorumlulukların yürütülmesinde görev 
aldığım için, Teknik Eğitim ve Geliştirme Komis
yonu olarak çalıştığım müessesede, mesleklerin çeşit
lerinin sayılması ve bir katoioğunun yapılması için; 
anketler düzenlendi ve çalışmalar yapıldı, meslekle
rin bu 7-8'den çok fazla olduğu anlaşıldı. 

Dolayısıyla Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanu
nunun getirmiş- olduğu yeni hükümlere göre, çırak
ların, kalfaların ve 'ustaların sicillerini tutmakla Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, yani mesleki kuruluş
lar görevlendirildi. Bu yeni 'bir başlangıçtır, yani 
bundan böyle o Kanunun uygulandığı şehirlerde ve 
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meslek dalları itibariyle çırakların bir sicili tutul
maktadır; ama bu, mevcut çırakların herhalde şu 
anda % 5'inıi geçmemektedir. 

İkincisi, kısa zamanda Çıraklık, Kalfalık ve Us
talık Kanununun uygulanmalında önemli aksaklıklar 
olduğu anlaşıldı ve tadil teklifi sanıyorum ki, Hükü
mettedir veya bakanlıklardadır. 

Ayrıca, bu sene içerisinde ilik defa da çıraklık eği
limine başlanıldı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. 
Dolayısıyla bu Kanunun içerisinde çırağın sağlığını-
dan, siciline oradan mesleğine ve yükselme kademe
lerine göre hepsi düzenlenmişken, biraz önce verilen 
örneklerden de anlaşılıyor ki, başka kanunlar da çı
raklarla ilgili bu hususları düzenlemiştir. 

»Kusura bakmayım ama, bu kürsüye çıkanlarımızın 
çoğu tarafından mevzuatın dağınıklığından yaikımıldı, 
dolayısıyla böyle bir uluslararası sözleşmeyle diikkalt 
ediniz sadece sanayide (çok önemli) çalışan çırakla
rın ve çocukların sağlıklarının kontrolü yanında, on
lardan bu sağlıklı elverişli olmayanların rehabilitas
yonuna 'kadar giden bazı hükümler kabul edilirken, 
mevzuatın birleştirilmesi ve bu Sözleşmenin >de o 
mevzuat içerisinde o mevzuatla 'beraber mezcediteesi 
ve bu .sekilide değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde
yim. 

Bu hususta, sayın Komisyondan bilgi rica ediyo
rum .( 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
2 sayın üyemiz daha söz istediler. 
Buyurun Sayın Eröğlu. 

HAIMZA EROĞLU — Efendim, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatı 60 yıldan beni faaliyette bulunan 
bir kuruluş. Birçok söyleşme ve tavsiye kararları al
ınıştır. İmza edilen bu sözleşmelerin (Bir merak sai-
kiyle soruyorum) sayısı ne kadardır?.. Türkiye bun
lardan ne kadarına katı'lmıştır?., 

İkincisi bir ricam var, o da şu anda Hükümet tem
silcisinden bunu beklemek mümkün değil, ancak Sa
yın Çalışma Baikanının bütçe görüşmeleri sırasında bu 
sözleşmelerden katılmadıklarımıza neden katınılmadı-
ğını, katıldıklarımıza da hanlgi amaçla katıldığımızı 
ifade ederlerse bize ve kamuoyuna açıklamış olurlar. 

Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Gençlerimizi mesleklerinde veya çalıştıkları iş 
alanında daha erken eğitebilmek amacıyla 18 yaşını 
aşan çocuklarımızı da son zamanda Milli Eğitim Ba
kanlığı tarafından uygulanan ve adı ÖSANIER kabul 
edilen Organizasyon Sanayi Sözleşmeleri, Çalışma 
Organi'zatlion şeklinde, kısaltılmış şeklinde bir sistem 
vardır. Bu Çıraklık Kalfalık Ustalık Kanunu çıktık
tan sonra, 7 - 8 yıldan beri uygulanmış olmasına 
rağmen, bir engellemeyle karşılaşmıştır. Bu engelleme, 
çocuklarımızın 18 yaşından önce işyerlerine sokul-
mamasıdır. 

Sigorta meselesi vardır işin içinde Ve ondan önce 
çocukları sigorta ettiremezsiniz. Bu bakımdan bir en
gel vardır. 

Uluslararası böyle bir sisteme girdiğimize göre ve 
imza edildiğine göre, birkaç yıldan beri çocuklarımı
zın sigorta durumları ne olacaktır?.. Bu konunun da 
Hükümet Temsilcisi tarafından aydınlatılmasını istir
ham ediyorum.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

ıBuyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, bu çalışan 

çırakların çoğunluğu ihtiyaç dolayısıyla çalışan ço
cuklarımızdır. Bunları sağlık muayenesinden geçirip 
«işe yaramazsın» demekle bu konunun halledileceği 
'kanaatinde değilim. Daha acil olarak bunlara tedbir
ler getirilmesi lazım gelirken, bu konunun burada 
ivedilikle konuşulması hususunda karar alınmasını 
şahsen anlayamadım. Bunu da ben sormak istüyorum. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli üye arkadaşlarım; 
Konu genişledikçe herhalde biraz anlamını değiş

tirmektedir, onun için döz almak durumunda baldım. 
Kısa kesmeye çalışacağım. Zira bu konu Sağlık ve 
Sosyal Güvenlik Komisyonunu da ilgilendirdiği için 
bu Komisyonun bir elemanı olarak huzurunuzdayım. 

Türkiye'de uluslararası normlaira, sözleşmelere ka-
tılınmadık konular vardır. Ancak buraların tümüyle 
huzurunuza getirilmesi bir çalışmayı gerekitirmıelkte-
dir. 

Öte yandan çocukların ve gençlerin sanayide, işe 
elverişli olmayan işlerde çalıişitırılmamaları konusu 
Türk yasalarına göre esasen halledilmiş bir konudur. 
1*475 sayılı Yasada ve onun içerdiği tüzüklerde, işçi 
sağlığı, iş güvenliği, ağır ve tehlikeli Şişler tüzüğü diye 
çok geniş, kimlerin, kaç yaşında insanların sağlık du-
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rumlanna gjöre hangi işlerde, hatta günde 5 saat, 
8 saat kadar çalışmaya mecbur eden yönetmelikler, 
'kurallar, kanunlar, tüzükler, yürürlüktedir. 

Bu bakı'mdan. uluslararası normlara uygun çalış-
•tırmayı öngören ancak onanması bugüne kadar ge
ciken bir milletlerarası sözleşmenin onanması mev-
zubah'îsıtür. Bünyemizde sanayide çalışanlar, çalıştı
ranlar, bunların "tabi oldukları tüzükler, yiöneftmelik-
ler vardır, tamamen işlemektedir, o yasalarla ilgili 
•hususlar geldiği zaman daha geniş açıklama yapıla
bilir, (tamamen milletlerarası bir sözleşmenin şimdiye 
kadar mevzuatına uyulduğu halde onanmamış bulun-
'masının bir tekâmülü neticesidir. 

Arz ederim. Teşeiklkür ederim., 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Aydar, buyurun. 

'MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
(Meclislinin değerli üyeleri; 

1945 lyıUlıında Türkiye'nin de (katılmış olduğu Ibir 
çok; taraflı anlaşma '1982 iyilinin bu illlk haftası içe
risinde onaylanmak üzere (Meclisimize gelmiş bulu
nuyor. 

1945 İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyasında 
çalışma hayatının (fevkalade bozulk olduğu ıbir dö
nemde Uluslararası Çalışma Teşikiılaifcının bir talk im 
nlorımları geliştirmek: ive bu yolda genç insan varlığı
nın yıpranmasını, ezilmesini önlemek: için çolk yanlı 
Ikuralian ilkeleri taşıyan (bir anlaşmayı uluslara ka
bul ©ttiirımtelk, onların imzaisııına açmalk ihtiyacını 
duymuştur. Türkiye'de 'bu anılaşmaya o zaman imza: 
koymuş Ibir Devlettir. 

Ancaik Türkiyedeki Sosyal politikaların yan
lış tanzimi veya geriye itilmesi gibi, zamana terk 
edilen birtakım mesıeteler içbükulkumuz açısından 
meydana getirilen gelişmeler (karşısında bu uluslar
arası anilıaşmıayı dalhi aşan yeni bükümlerle donatıl
mıştır. IBunun gecikmesi bir yana, uluslararası (bir 
anlaşmaya imza (koymuş Ibir ülkenin Parlamentosu
nun onaylamamış oflimaisı aslında üzücüdür. Türkiye 
sanıyorum İki, uluslararası bu anlaşmada öngörülen 
birçok (koşulu, ilkeyi (kendi sosyal politikasıyla ça-
dışma hayatının içinden ıdoğan birtakım sıkıntılara 
ışık Itutan yasıalarıylla aşmış durumdadır. 

Bu itibarla, bunun sadece onaylanması Yüce 
Meclise düşmektedir. Durumu arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydaır. 
ıSayın Hükümet Temsilcimiz lütfen kısa açıik'la-

analar yapar mısınız. Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ARAŞTIRMA KU
RULU iBAŞKANVBKtLt AHMET KAPISIZ — 
Teşekkür ederim Sayın Başjkan. 

Birinci ısioru, Türkiye'de sanayi Ikesıiminde çalış
makta bulunan genç ve çocuik işçilerin istatistikleri
nin tultulup (tutulmadığı Ikonusundaydı: 

Efendim, Türkiye Ihallen sosyali ve ekonomik 
bir geçiş dönemindedir. Gayet iyi bilindiği gilbi, sa
dece Ankara'ya her 'yıl (100 bin civarında yeni va
tandaş geteııekltedir ve sanayiin gelişmesine paralel 
olarak bir 'hareketlilik mevcuttur. Dolayısıyla çalış
ına hayatına ait istatistiklerin tutulmasında gü'veniür-
llililk açısından bazı prdbllemlerimiz .olduğunu kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. 

[Bunumla birlikte, istatistik Enstitüsü ile Çalışma 
iBalkanllığı çalışma istatisiüıMerinin dalha inanıllır ol
ması açısından işbirliği içinde çalışma durumunda
dır. işin diğer bir yönüne Sayın Aşkın değindiler. 
IBu, ilgili sanayi odalarının »ve /ticaret odalarının ÇUH 
raklarlia ilgili bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. 
IBu Ikonuda diyebileceğini şimdilik bu kadar; fakat 
zamanla istatistik derleme Ikonuısunda dalha iyi so
nuçlar alacağımızı ümit ediyorum. 

/İkinci soru; 6 ayda bir muayenesi öngörülen genç 
ve çooulk işçilerin bu muayenelerinin yapılıp yapıl
madığına ilişlkindi: 

Çailışma Balkanllığı bünyesinde hailen 700 civa
rında iş müfettişi ve işçi sağlığı ve güvenliği mü
fettişi bulunmıalktadır. IBu müfettişler çeşitli işyerle
rine yaptılkları ziyaretlerde, denetlemelerde ve tef
tişlerde bu Ikonular üzerJinde ciddiyetle ve hassasi
yetle durmak durumundadırlar. Dolayısıyla muaye
nesi yapılmadan veyalhuıflta peryodik muayeneleri 
lyapulmadan işçi çalıştırıllmasııı (halinde, İş Kanununun 
(tertip etmiş olduğu cezaları işletmek üzere gerekli 
muameleleri yapmalkltadırlar. Zaten iş güvenliği (mü
fettişlerimizin görevlerinin en önlemllilerinden bir 
ıtanesi ıbu durumu tespit 've gerekli kovuşturmayı 
yapmaktır. 

ISayın Eroğlu'nun iki soruları vardı. Bunlardan 
bir tanesi, Uluslararası Çalışma Teşkilatımın şimdiye 
(kadar 'kaç sözleşme Ikabul ettiği ve Türkiye'nin bun
lardan kaç adedini onayladığı konusunda olan so
ruydu : 

il 9811 Haziranında yapılan 67 mci Çalışma Kon
feransında Uluslararası Çalışma Teşkilatı 156 ncı 
(Söyleşmesini kabul etmiş bulunuyor. Bu 156 ısiözleş-
meden Türkiye halen 27 adedini onaylamış bulun-
imaiktadır. Şayet Yüksek Heyetiniz Ikabul ederlerse 
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bu isözleşmeyle onayladığımız sözleşme ısayıisı 28'e 
ulaşacaktır. 

Aslında Türkiye gibi ıslosyal ve dkonomik açıdan 
gdlişmıdkte >oilaa Ülkeler dikkate alındığında 28 ra
kamı 'pek düışütk (bir rakam değildir. Gerçi bazı özdl-
likleri, federaltif yapışımdan gelen özellikleri olmakla 
beraber Ibir misal olarak Amerika'nın bugüne kadar 
sadece 7 közleşmeyi onaylamış olduğunu bilgilerinize 
sunmak isterim. 

Efendim, bir uluslararası sözleşme, Sayın Eroğlu, 
Sayın Bakanımızın 'bütçe konuşmalarında yer al-
ıması dileğinde bulundukları bir husuis var, emredi-
ılkse Ibellki Ibazı şeyler söyileydbillirim; ama biılemi-
yorturn nasıl uygun bulunur. Konu şuydu; Ibu 156 
sözleşmeden sadece 27'isini onayladığımıza göre, 
löbürleri niçin onaylanmamış yolunda bir soru vardı, 
Cevap vermek mümkün; ama Sayın Bakanın bütçe 
konuışırnaiarına dahil edilmesi isteniyor, bu takibi 
kendilerine ileteceğim efendim. 

Efendim, bir diğer soru, Sayın Oğuz'un dile 
getirdikleri 'konu Türkiye açısından, belki de her 
'ilıke açısından çak önemli bir konu. Gençlerin ve 
Çocukların çalışması değil, ıbunların (kendi yaışlam-
na uygun şdkilde belki de eğitilmeleri önemli; fakat 
çalıştırılmaları söz konusu olursa bunların ıtı'bbi 
muayeneleri ikinci derecede 'kalır dediler. Bu ger
çekten ülkemiz açıısından da ideali olan ibir yol, bun
ların o yaşlarda çalışması değil, eğitilmesi ve kendi 
durumlarına uygun şekilde eğitilmdleri gerekir. An-
caik, tou ne Türkiye açıısından, nıe de belki de en ge
lişmiş ülkeler açısından dahi bugün için gerçdkleşiü-
nilmiiş ibir konu değil. ıBizde Umumi Hıfzıissıhlha Ka
nununun 73 ncü maddesi ile 12 yaşından küçük ço
cukların çalışması yasalklanmıış, 1973 yılında çıkarıl-
mış 'bulunan Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde ise, 
ıbu Tüzükte yer alan ağır ive tehlikeli sayılan işlerde 
16 yaşını (bitirmemiş çocukların istihdam edilmeleri 
ya&akllanmışitır. 

Dolayısıyla oldukça teferruaitlı şdkilde düzenlenen 
bu Tüzükte sayılan işlerde bizde '17 yaşına başla-
mamıış kimselerin çalışması mümkün değildir ve bu 
normlar birçok Uluslararası Çalışma Teşkilatı üyesi 
ülkelerle mukayese edildiğinde, Türkiye'nin olduk
ça iileride olduğunu ifade dtmemize imkân vermele
redir. 
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Efendim, benim bu sözleşme ile ilgili olarak ala
bildiğim ısorullar bunlar idi, bilemiyorum başka 
herhangi İbir değinilecek ikonu kaildi mi?.. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet 
temsilcisi. Sayın Komisyonun (bir açıklaması olacak 
imidir?.. Yoktur. 

iSayın üyeler; 
(Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabull edilmiş-
ıtir. 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişli
likleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi TultUİ-
maları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma 
'Sözleşmesinin Onaylanmaisının Uygun /Bulunduğuna 
Daiir Kanun Tasarısı. 

IMADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilatı 
29 nou Genel Konferansı taraflından 9 Ekim 1946 
.tarihinde Ikaibull edilen «Çoculkların ve Gençlerin Sa
nayide tşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muaye
nesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 sayılı Sözleş
me» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

IBAŞKAN — Evet, bu madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim?.. Yok. 'Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul dtmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
ırürl/üğe girer. 

IBAŞKAN — Madde 'üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
'Kurulu yürü/tür. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kanun ıtasanısının tümü üzerimde söz isteyen sa
yın arkadaşlar imiz?.. Yoktur, 

ıO halde Kanunun tümünü kesin olarak açık oy
lama ile oyunuza sunacağım, kupalar dolaştırılsın 
efendim. 

Sayın üyeler, bundan evvelki açık oylamada 
geçersiz iki oy bulunduğunu arz etmiştim. Sayın 
üyelerimiz; eğer isimleri yazılı oy pusulalara yanla
rında değişe, mühürlü kâğıtlara ımultiaka isimleri ile 
beraber kabul, ret veya çdkimıser kelimdlerini yaz
maları gerdkir. Bilgilerinize arz ederim. 
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Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok 
'tur. 

Oylama işlemi bitmiştir öf endim. 
Oylamanın sonucunu laçıikllıyorum; 102 ıkıabul, 3 

çekimser oyla Tasarı Danışma Medisimıizfce kabul 
©dilmıiışttir. Hayırlı olsun. 

Danışma Meclisi B i 27 5 . 1 . 1982 O : 1 

Sayın üyeler Gündemimizde görüşülecek başıka 
bir ikonuımuz olmadığı için yarın 6 Ocak 1982 Çar
şamba günü saat 14'de toplanmak üzere Birleşimi 
Ikapatıyorum. 

Kapanma : Saati : 15.32 

^ • » » 
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Uzun Menzili Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Buhınduğu Hakkında 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

{Kabul edilmiştir) 

A 
Hamıdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı1, 
Maihmut Akkılıç 
Tevıfiiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdüridar 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar! 
İmren Aykut 

B 
Remzfi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
R»fat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 

C 
Malhir Caoova 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Oiner 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

Üye sayısı 
Oy vereniler 

K'albul edenler 
Reddedenler» 
Çekimserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 

99 

97 

—-
2 

59 

2 ' 

(Kabul edenler) 

D 
Bekiir Sami Daçe 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Hamza Ertoğkı 
Siyaımi Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürtoüz 
Hayati Gürtanj 
Vahap Güvenç 

(Çekims 

Halil Evliya 
Fenni Islimye 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velîid Koran 
Nihat Kuibilay 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avrii Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 

erler) 

li 

M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 

P 
A'talay Peköz 

S 
Muuzaffer Sağışman 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp, 

§ 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Raigıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V 
İsa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazan 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 
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(Oya katılmayanlar) 

A' 
Alâeddin Aksoy 
Şener Alkyol 
Ertuğrul Alatlı 

Orhan Aldifkaçtı 
Yavuz AEop 
ismail Arar 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

'•» 
B 

Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M, Nedim Bilgiç 

C , 
Orhan Civelek 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal DaJj 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Beşİr Hamiiıtoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I K 

Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıigil (Bşkv.) 
Turgut Kunter 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakır Öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Kâzım Öztürk (t. A.) 

P 
Mehmet Pamakl 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Salbuncu 
Ahmet Samsunlu 

1 M, Talât Saraçoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
İbrahim Şenocak 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şaldan Tuzcu 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafett'in Yarkın 
Turgut Yeğenağal 
Zeki' Yıldınm 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

Z 
Halit Zaflbun 
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Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmalan Hak
kımda 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısına Yerilen Oyların Somuıcu 

(Kabul edilmiştir) 

• 

A 
Hamıdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Tevfdlk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldanım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar; 
imren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 

C 
Maihir Canova 
Abdüllbak'i Cebeci 
Ender Ciner 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğhı 
Bekir Sami Daçe 
İsmail Hakkı Demire! 

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

160 
105 
102 
— 

3 
53 
2 

(Kabul edenler) 

Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdıülkadir Erener 
Feridun Ergin 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğkı 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendiöst 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
İhsan Gökseli 
Feyyaz Gölcüklü 
1. Doğan Gürhüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtam 

Vahap Güvenç 
H 

Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sim Kırcalı 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kulbilay 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuöğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğhı 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdı özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Nermin Öztuş 
Fahri Özfcürk 

P 
Atalay Peköz 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

s 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartanı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Lütfulah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şeraf ettin Yarkm 
Muammer Yazar 
Abdurraihman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 
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(Çekimserler) 

Ertuğrul Alatlı 
Fenni îslimyeli 
Hidayet Uğur 

(Oya katılmayanlar) 

Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldikaçtı 
Yavuz Altop 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 

Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

Ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Akif Erginay 

G 

Necdet Göboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
İbrahim Gö'ktepe 
Abdullah Pulat Gözü'büyük 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil (Bşkv.) 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai ö'kte 
Nazmi Önder 
Tülay Önoy 
Kâzım Öztürk (I. A.) 

P 
Mehmet Pamak; 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Salbuncu 
Muzaffer Sağışman 

Ahmet Samsunlu 
Paşa Sarıoğlu 
A. Lâmi Süngü 

§ 
İbrahim Şenocak 

T 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

Tl 

Bahtiyar Uzunoğkı 
Y 

Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

Z 
Halit Zarbun 

)>0<i 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 

5 Ocak 1982 Salı 

Saat : UM 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 647 sayılı Cezalanın İnfazı Hakkımda Kav 
nunun Bazı Maddeferfinİn Değişüitfümesünıe Dair Ka
mun Tasarısı ile Cezalların İnfazı Hakkında 647 sıayıh 
Kanunun Ek Biriınci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
ne vs Son Fıkrasının Değiştiriifaı>esine Dair Kaınuın 

• " * İ » » — » • 

Tasarısı ve Adaibet Komisyonu Raporu. (1/14, 1/59) 
(S. Sayısı : 44) (Dağıtana tarihi : 25 . 12 . 1981) 

2. — Jandarma Genel Komutanı ve MUJlıi Gü-
venlk Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celıasun'un 
«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 nıcü Maddesinde Yer alan Ateşli Silahikr, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeni Aletlerin Tesılimii 
Hakkımda 2305 sayılı Kanuna Üç Ek Madde EMeın-
meaine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 
25.12.1981) 

s 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 47 

Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon

ları Raporları. ( İ / 3 1 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24 Mart 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-802/01979 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Baktaaıbğuıca hazırlamam ;ve İBaşikarihğımızia arza Biaik)anlSar Kurutaca 18.3.1981 ttaırüıMe kıa-
rarkştınlan «Uzun Menzilli Suurlarötesi Hava Klirtennıesî Sözleşme^itıin Oıımylannıais«nwı Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı» (üe gerekçeli ekli oJamk gönclcrilnışiir. 

Gereğini emirlerinle arz edenim. 
Bülend ULUSU 

GEREKÇE 

1. 'insanın içinde yaşadığı ortam ile sosyal, kültürel ve fiziksel illişlküılerînıi dıüızenlemıeyi amaç edinen ve «Çevre 
Sorunları» genel başlığı altında yürütülen çallışmıalar özellikle son yılarda büyük önem ve yoğunluk (kazan
mıştır. 

2. Her ülke kendi imikânları ölçüsünde ve çevre sorunlarına atfettiği önem oranında bu konudaki çalış
malarını sürdürmektedir. Ancak, çevre konusunda öy'le sorunlar ortaya çıkmaktadır iki, bunlların ulusal çaba
larla. çözümlenmesi mümkün olm'aımaiktadır. 

Bir ülkenin sınırları içinde meydana gelip de diğer bir ülkenin sınırları içinde etkileri görülen hava kıMen-
mesi sekilinde tanımlanabilecök «Uzun - menzili sınırlar ötesi hava kirlenmesi» de ülkelerin ortaklaşa çaballarıy-
la çözümlenebileoeik blir sorundur. 

3. Bu hususun bilimci içinde, Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) 13 -1'6 Kasım 1979 talihlerinde Ce
nevre'de düzenlenen «Çevrenin Korunması» konulu yüksek düzeyli toplantıda «Uzun - Menzilli! Sınırlarötesi Ha
va Kirlenmesi Sözleşmesi» ni 'kafbul Emiştir. 

4. Sözleşmeyi kabiul eden 'taraflar, çevre korunması alanında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek kararilılığı 
ile; hava kirliliğinin kısa ve uzun donemde muhtemel ters etkilerinin meydana çıkacağının bilnöi içinde; bilgi 
değişimi, istişare, araştırma ve izleme yollarının kullanıldığı uygun ulusal politikalarını geliştirmek üzere et
ken uluslararası işbirliğin'i ıtalkviye ©tmelk ve hava k'irfeüicMerin uzun-menzilli taşımaları dahi hava kirlenmeği 
'il© mücadele 'içtim ulusal eytemfeni koordöne etmek hususundaki arzularını teyid ederek 18 malddeden oilluşan 
metni kabul etmişlerdir. 

5. Bu gerekçeye konu teşkil eden Kanun Tasarısıyla onaylanmasının uıygun bulunması istenen sözleşme, 
31 Mayı's 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca çıkarılan 15.11 . 1979 tarih ve 7/18375 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına isıtdnadlen 14 Kasım 1979 tarihinde tarafımızdan da imizdarıtoıştır. 



— 2 — 

6.; Sözüeşmenıin 1 nai.maddesinde «hava kirlenmesi» ve «Uzun- Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi» nin 
(tanımı yapılmakta; 2 ila 5 nci maddelerde de mücadelenin 'temel' ikeleri saptantmaıkıfcadır. 

Sözleşmenin 6 ila 9 ncu maddelerinde, uzun - menzilli sınıriaröfcesi hava kirlenmesinin önlenmesi için ön
görülen temel ilkelerin uygulanması için yöntemler ortaya konulmaktadır. 

Sözleşmen'in 10 ve 11 nci maddeleri Sözleşmenin uygulanmasını gözden geçirecek organları tespit etmekte
dir. 

Sözleşmenin 1.2 nci maddesi sözleşmeye ıgellinileceBc değişiklikleri, 13 ncü maddesi ise uyuşmazlıkların çö
zümünü esasa bağlamaktadır. 

Sözleşmenin 14 ncü maddesi imzaya, 15 nci maddesi onay, kabul, tasvip ve katılmaya ilişik'in hükümleri 
kapsamakta; 16 ncı madde de Sözleşmenin ne şeMde yürürlüğe gireceği, 17 nci maddede ise geri çekilirnen'in 
şekli ele alınmaktadır. 

Sözleşmenin sonuncu maddesinde ise geçerli metinler belirtilmektedir., 
7. Maddelerin incelenm'aainden de anlaşılacağı üzere, Sözleşme uzun - menzilli sınırlarötesü hava kirilen-

mesine 'karşı gerekli önlemlerin alınmaısmı ve bu tür kirlenmenin gelecekte daha da artması olasılığına 
karşı sözleşmeye taraf ülkeler arasında işbirliğini öngcrmdlötedir. 

8. Sözleşme, ülkemizin de imzaladığı Hellsıinkü Nihai Senedinin bir anlamda devamı niteliğinde olduğun
dan ve AEK faaliyetlerine ve bu çerçevede güncel Kir önem taşıyan çevrenin korunması çabalarına verdiği
miz değerin somut bir kanıtı olarak, siöz konusu Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması faydalı olacak
tır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(Sağîik, Çalışma ve Sosytal Güv«nft) 

T.C. 
Danışına Meclisi 

Sağltk ve Sosyal İsler Kamİsy&mı 9 Aradık 1981 
Esas No. : 1/60 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

«Uzun (Menzilli Sınırlarötesü Hava 'Kirlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da (Kanun» tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 9 Aralık 1981 tarihli bMeşim'inde ilgili Hükümet Tem
silcileri de hazır bulundukları halde-tetiklik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Uzun Menzilli Sımrlarotesıi Hava 'Kirlenmesi Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasını 
öngörmektedir. 

Çevre kirliliği konusu (günümüzde evrenisel boyutlarda değerlendirilen ve tedbirler alınan fevkalade önemi1 

bir problem olarak mütalaa olunmaktadır. Bu fevkıalade önemli insanlık prdblemıinin çözüme kavuşturulması 
yolunda ülkelerin bizzat sarfettikleri gayretlin yanışına bu ferdi gayretleri destekleyici ve bu ferdi1 gayreltlerk 
başarıya ulaşmasını sağlayıcı olmak üzere ülkeler arasında mutlak bir işbirliği zorunlu kabul edilmektedir. 

Böyle bir zorunluluğu karşılamak ve evrensel nitelikteki bu probleme gerçekçi ve isonuç alıcı çözümler ge 
tirebilmek yolunda sarfedilen mesai sırasında 14 kasım 1979 tarihinde Cenevre'de tasarıya esas Uzun Menzil 
Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi imzalanmıştır. 

'Ülkemiz lebine bir sonucu sağlayıcı nitelikte olup Ülkemize maddi bir külfet tahmil ötmeyen Sözleşme 
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin tasarı1 Komisyonumuzca 'da benimsenmiştir. 
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II) Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddelerii Komisyonumuzca da aynen ikateul edilmiştir. 
Gereğinin ifası dileği dle Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Siymni ERSEK 
(Başkan 

Mehmet AKDEMİR 
'Kâtip 

İmren AYKUT 
Toplaınltıda bulunamadı 

Vahap GÜVENÇ 

Türe TUNÇBAY 
Toplantıda bulunamadı 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 

Fikri DEVRİMSEL 

M. Rahmi KARAHASANOÖLU 
Toplantıda bulunamadı 

İsa VARDAL 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Sözcü 

Ali Nejat ALPAT 

Azmi ERYILMAZ 

Cavidan TERCAN 

Abdurrahman YILMAZ 
Toplantıda bulunamadı 

Mffii Savunma, İçişleri ve BışUşüeUl Komisyonu Raporu 
T.C, 

Danışma Meclisi 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 9 Aralık 1981 

Komisyonu Raporu 
Esas No. : 1/31 
Karar No, : 12 

YÜKSEK İBAŞKANLIĞA 

Uzun Menzilli Sınıriarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı, gerekçesi ile konuya tilşfoin belgeler ilgili 'Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyo
numuzca tartışılıp görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Anlaşma Metninin 15 ve 17 nci maddelerinde geçen «de-
pozliter» kelimesinin baskı hatası olarak «depozâKiör» olaralk yazıldığı w tooı kstömenin «depozaıtar» olarak dü
zeltilmesi gerektiği sonucuna varıldı. 

Tasarının gerekçesi uygun görülerek 1 nci maddesi Hükümetten geldiği şekliyle aynen kabul«dildi. 
Tasarının 2 noi maddesi yürürlük maddesidir. Tasarı 'kabul edildiği takdirde közleşme metni onaylanmış 

olacaktır. Sözleşmenin yürütülmesinin şeklinin ve zamanının kendi iç hükümleri çerçevesinde olacağı (tabii
dir. Onamayı amaçlayan yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 'gerekir. 

Bu nedenılerle tasarının ikinci maddesi, 
«Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şdkliinde değişltirilerelk oybirliğiyle kabul edİdi. 
Tasarının üçüncü maddesi Hükümetten geldiği şekliyle' aynen katful edlildi. 
Raporumuz, Danışma Meclisli Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı Demire! 
Üye 

tmzaıda bulunamadı 
Abbas GÖKÇE 

Üye 
Aydın TUĞ 

Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye; 

İmzada bulunamadı 
Ali DİKMEN 

Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Nümık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Enider CİNER 
Üye; 

İmzada bulunamadı 
Adnan ERSÖZ 

Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışma! Meclisi !(S. Sayısı : 47) 



_ 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uzun Menzilli SMiuniaırötesi Haıvıa Kkfenınıesii Sözleşmesinin Oniaylanmaisiinm Uygun Bulunduğu Halkkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Kasım 1979 tarihlinde Cenevre'de imzalanan «Uzun Menzilli Sımılarötösi Haiva Kirlen
mesi Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun Sözleşmenin 16 ncı maddesinde yer alan koşulların gerçekleşmesi ile yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

18 . 3.1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dıştişled 'Balkanı 
1. Türkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

7\ Özal 

Adalet Bakanı 
C.\ Menteş 

Maliye Bakam 
K, Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H._ Bayülkeri 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dn 7\ Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos, Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof._ Dr, M Ayanoğlu R, Baturalp 

Ulaştırma Balkanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof,, Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Proft DrK T, Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakam 
1. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Sti Kocatopçu & Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M* R., Güney Vt Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5, Side 

Kültür Bakam 
C, Baban 
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MtLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uzun Menzilli iSuurîatföıteısi Hava KMenımıesli 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygula 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasıaımsı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nıci maddesi aynen 
kabul ddilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 'tarihlinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddssii aynen 
'kabul edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
NUN (SAĞLIK, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK) KABUL ETTİĞİ METİN 

«Uzun Menzilii Sınırîarötes/ Hava KikSeınnuesıi 
Sözleşme siinüiiı Onaylanmasının Uygum Bullun-

duğu Hakkımda Kanun» Tasansa 

MADDE 1. — Tasarının 1 neti maddesi alyinıen ka
bul edinmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maidldösi aynen ka
bul1 edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarınım 3 ncıü maddesi aıynıeın Ika-
bul edilmiştir. 
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UZUN MENZİLLİ SINIRLARÖTESÜ HAVA KİRLENMESİ SÖZLEŞMESİ 

işbu Sözleşmenin Tarafları : 
Çevre korunması alanında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek kararlılığı ile, 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun, özellikte hava kirl'eticilerinin uzun - menzili ta

şınması dalhil hava kirftiliği alanında, bu tür ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme faaliyetlerinin öneminin bilin
ci içlinde,, 

Avrupa Ekonomik Komisyonunun, Avrupa Güvenlıik ve İşlbirl/iği Konferansı Nihai Senedinin iDgii hü
kümlerinin çok taraflı uygulanmasına kaltkısını kabul dderek, 

Avrupa Güvenl'k ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedinin çevre bölümünde, haiva kirleticilerinin uzun -
menzilli taşınması dahil, hava k/iırlMğini ve bunun etkilerini denelim altına almak için yapılan işlbiriiği çağ
rısına ve sülfür dioksi't ile başlayarak ve düğer kirleticilere de teşmil ediSebilecek şekilde haıva kirleticilerin 
uızunı - menzilli taşınmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için yoğun bir' uluslararası işlbiriiği proıgramımn 
geliştirilmesine yapılan atfın bilinci ile, 

Birîeş/mfiş Millletler İnsan Çevresi Konferansı Deklarasyonunun ilgili hükümlerini ve özellikle, Birleşmiş 
Milletler Yasasının ve uluslararası hukukun prensipleri ile uyum içinde, Devletlerin kendi çevre politikalarına 
uygun olarak kendi kaynaklarını işletmek üzere mutlak hakka sahip olduğuna ve kenıd'i yetki ve kontrol 
alanları içindeki faaliyetlerinin diğer devletlerin çevre sahasına veya mıilli yetki sınırları ötesindeki bölgeye 
zarar vermemesini sağlamak sorumluluğunda bulunduğuna dair ortak inancın dli'Ie getirildiği 21. ilkeyi dikka
te alarak, 

Sınıriarotesi hava kirliliği dâfoil, hava kirliliğinin kısa ve uzun dönemde muhtemel ters etkilerinin meivcu-
diyetiM ka'bul ederek, 

(Bölgede hava kirletüdlerinin emisyonu düzeyindeki artışın söz konusu ters etkileri artıralbileceğinden kaiygı 
duyarak, 

Hava kirleticilerin uzun - menzili taşınmalarının doğuracağı sonuçların araştırılması ve belirlenen sorun
ların çözümlenmesi gereğini kalbul ederek, 

(Bilgi değişimi, istişare, araştırma ve izleme yolları ile uygun milli po/î'itika geüiş'tirmek üzere etken uhıs-
üararası işbirliğini takviye etmek ve hava kirleticilerin uzun - menzili taşınmaları dahil hava kirltjliği ile mü
cadele için ulusal1 eylemleri koordine etmek hususundaki arzularını teyid ederek, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 

TANIMLAR 

Madde : 1 

İşibu Sözleşmenin Amaçlan İçin : 
(a) «Haiva Kirlenmesi», insanoğlu tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan sağlığını teh

likeye sokan canlı kaynaklara ve ekosistemlere ve maddi varlığa zarar verici ve güzelliklerin ve çevrenin di
ğer yasal kullanımını tehlikeye düşürücü veya bunlara mani olucu zararlı etkilere sah'ip maddelerin veya 
enerjinin havaya dahil edilmesi anlamına gelmektedir ve «lıava (kirleticileri» bu çerçevede yorumlanacakitır. 

ı(jb) «Uzun - menzili sınırlarötesi hava kirienmesıi» fiziki kaynağı tamamen ya da kısmen bir Devleltin 
ulusal egemenliği altındaki alanda bulunan ve ferdi emisyon kaynakları veya kaynak grupüarının katkıları
nın genel olarak ayırdedilmesinin mümkün olmadığı bir mesafeden bir diğer Devletlin ulusal egemenliği al
tındaki alanda ters etkileri olan hava kirlenmesidir. 

TEMEL İLKELER 

Madde : 2 

Âkit Taraflar gerçekleri ve ilgili sorunları gözönünde tultarak, insanı ve çevresini halva kirliliğine karşı 
korumaya kararlıdıdar ve uzun - menzilli) sınıriararası 'hava kirliliği dalhil hava kirliliğini sınırlandırmaya ve 
mümkün olduğu öüçüde tedricen azaltmaya çaba göstereceklerdir. 

Danışma Meclisi !(S. Sayısı ':< 47) 



— 7 — 

Madde : 3 ' 

Âkit Taraflar, işbu Sözleşmenin çerçevesi dahilinde, bilgi değişimi, istişare, araştırma ve izleme yolları 
ile ulusal ve uluslararası düzeyde şimdiye kadar harcanmış çabaları diikkate alarak, hava kirHeticilerinin neş
rine karşı bir savaş yöntemi olarak kulanrlabilecek politika ve stratejileri gereksiz yere gecikmeksizin ge
liştireceklerdir. 

Madde : 4 

Âkit Taraflar, ıters etkileri olabilen hava kirleticiterin neşri ile mümkün olan ölçüde savaşmaya- yönelik 
böylece uzun - menzili sınırlarö'tesi hava kirliliği dahil hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunan po
litikaları, bilimsel araştırmaları Ve teknik önlemleri hakkında bilgi değişiminde bulunacak ve bunları gözden 
geçineoelkleırdiir. 

Madde : 5 

iBfir taralfta, uzun - menzilli hava kirliliğinden gerçekten etkülenen veya bunun önemli ölçüdeki tehlike
sine maruz kalan Âkit Taraflar, diğer tarafta, kendi! ülkesinde yürütülen veya düşünülen faaliyetlerle ilgili 
olarak uzun - menzili hava kirliliğinin ortaya çıkmasına veya çıkabilmesine kendi yetki alanı içinde ve bu
na bağlı olarak önemli Ölçüde katkıda bulunan Âkit Taraflar arasında erken bir aşamada istişareler yapıla
caktır. 

HAVA. KALİTE İDARESİ 

Madde : 6 

2. ve 5. maddeleri, devaim eden araştırma, bilgi değişimi, gözetleme ve bunların sonucunu, yerel ve di
ğer çabalatın maliyetini ve etkisini gözönünde tutarak, her Âkit Taraf, özevlkle yeni veya yeniden inşa 
ddiİmiş tesislerden neşet eden hava kirliliği ile mücadele etmek için, hava kalite idaresi sistemi dahil, özel
likle ekonomik bakımdan uygun, düşük ve atıksız teknoloji olmaik üzere, dengeli kalkınma ile uyum içinde 
denetim önlemleri dahil olmak üzere en iyi politika ve stratejileri geliştirmeyi taahhüt eder. 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Madde : 7 

Âkit Taraflar, gereksinmelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen hususlarda araştırma ve/veya geliştirme 
çalışmalarının yürütülmesini başlatacak ve bu konularda işbirliği yapacaklardır. 

a) Teknik ve ekonomik yapılabilirlik ve çevresel sonuçlar dahil, kükürt bileşimleri ve diğer belli başlı ha
va kirleticilerinin 'dağılmasını azaltmak için mevcut ve düşünülen 'teknolojiler; 

b) IHava kirleticilerin dağılım oranı ve çevredeki yoğunluklarını izlemek ve ölçmek için enstrümentasyon 
ve diğer teknikler; 

c) lUzun menzilli sımrlaröitesi hava kirleticilerinin aktarılmasının daha iyi anlaşılması ^îçia geliştirilmiş 
modeller;' 

d) Çevreyi korumak için hazırlanmış doz/etki1 ilişkileri için bilimsel bir temel oluşturmak üzere, tarım, 
ormancılık, malzeme, su ve diğer doğal ekosUstem ve görünürlük dahil kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı 
hava kirleticilerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri; 

e) Uzun - menzilli smırlatfötesi hava kirliliğinin azaltılması dahil çevre ile ilgili amaçlara ulaşmlak için 
alternatif önlemlerin ekonomik, sosyal ve çevresel değeriendirilmesli; 

f) Kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirle'1-içileni tarafından meydana gelen hava ikirliliğinin çev
resel yönleriyle ilgili öğretim ve eğitiim programları. 
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Madde : 8 

Âkit Taraflar, 10 ncu maddede atıfta (bulunulan Yürütme Kurulu çerçevesinde ve karşılıklı olarak, kendi 
çıkarları için, aşağıdaki hususlarda mevcut bilgilerin değişimini yapacaklardır : 

a) Üzerinde anlaşılacak zaman birimlerinde, sürlür dioksitle başlayan, mutabık kalınmış ölçüde grid-bi-
rimlerden gelen mutalbuk kalınmış hava kirleticileri; veya sülfür dioksitle başlayan, ulusal 'sınırlardan mutabık 
kalınmış, mesule ve zaman birimlerinde geçen mutabık kalınmış hava kirletidlerinin akımları; 

b) Ulusal politikalarında ve genel sanayi gelişme [erindeki belli başlı değişiklikler ve bunların uzun -
menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinde önemli ölçüde değişiklik meydana getirebilecek potansiyel etkileri; 

c) Uzun - menzilli sınırlarötesi hava kirliliği ile ilgili hava kirliliğinin azaltılması için kontrol teknolojisi; 
d) Kükürt bileşiklerinin ve diğer belli başlı hava kirleticilerimin ulusal düzeyde emisyon kontrolünün 

tasarlanmış mahiyeti;1 

e) Aktarma sırasındaki işlemlerle ilgili meteorolojik ve fiziko - kimyasal veriler; 
f) Uzun menzilli sınırlarötesi hava kariliğin» etki terine ilişkin fiziko - kimyasal ve biyolojik veriler ve 

bu veriler ışığında uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğine bağlanabilecek hasarın sınırı; (1) 
g) Kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin kontrolü için ulusal, alt - bölgesel ve bölgesel 

politika ve stratejiler. 

İl) işbu Sözleşme hasarla ilgili Devlet mesuliyeti kuralını ihtiva etmemektedir. 

AVRUPATJA HAVA KİRLETİCİLERİN UZUN - MENZİLLİ AKTARILMALARININ GÖZETLENMESİ 
VE DEĞlERLENOİRİıLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ UYGULANMASI VE DAHA DA GELİŞ

TİRİLMESİ 

Madde : 9 

ÂkJt Taraflar, mevcut «Avrupa'da hava kirleticilerin uzun menzilli aktarılmalarının izlenmesi ve değer
lendirilmesi ipin işbirliği programı» nın (bundan böyle EMEP denilecektir) uygulanması gereğini1 vurgularlar 
ve 'bu porgramın daha da geliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki 'hususları özellikle belirtirler : 

a) İlk adım olarak sülfür dipksüt ve illgi'lii maddelerinin izlenmesine dayandırılmış olan EMEP'e katılma ve 
bunun uygulanması hususunda Âklilt Tarafların istekliliği; 

b) Mümkün olan hallerde izleme için kararlaştırılabilir ve sltandardize işlemler kullanılmasının gereği; 
c) (izleme programını ulusal ve uluslararası programlar çerçevesine oturtma arzusu. İzleme istasyonları

nın kurulması ve veri toplama, izleme istasyonlarıınıni yer aldığı ülkenin ulusal yetkisi dahilinde yürütfülecek-
tir. 

d) Mevcut ulusal, alt - bölgesel, bölgesel ve diğer uluslararası programları gözönünde tutarak ve bun
ları esas alan, işbirliğine dayalı çevresel izleme programı için bir çerçeve oluşturma arzusu. 

e) Sülfür dioksitle başlayan mutabık kalınmış grid - birimlerinden gelen mutabık kalınmış hava 'kirleticile
rinin; veya sülfür dioksitle başlayan ulusal sınırlardan mutabık kalınmış mesafe ve zaman birimlerinde geçen 
hava kirleticilerinin akımlarının mutabık kalınacak zamanlarda emisyon datası değişimi gereksinmesi akım
ları tespit için kullanılan ve her grid - biriminin emisyonuna dayanan hava kirleticilerinin aktarılmasını tes
pit için kullanılan model de dahil olmak üzere, yöntem ve modeller geliştirmek amacı ile kullanılır hale getirile
cek ve periodik olarak yeniden gözden geçirileeektfir. 

f) Sülfür dibksitlten başlamak üzere kararlaştırılan hava kirleticilerinin toplam emisyonu üzerindeki ulusal 
verilerin değiş/imi ve belli aralıklarla bunların yönlenmesinin devamı hususundaki isteklilikleri; 

g) Aktarma anındaki işlemlerle ilgili meteorolojik ve fiziko - kimyasal verileri sağlama geröfesinmıesi; 
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<h) !su, toprak ve nebatat gibi diğer araçllarm içindeki kimyasal bileşîmieri izleme ve sağlık ve çevre üze
rinde etkileri olanı benzer izleme programını kaydetme gereksinmesi; 

<i) Denetim ve nezaret amaçları için uygulanabilir hale getirmek maksadıyla ulusal BMEP ağman geniş
letilmesi isteği. 

YÜRÜTME (KURULU 

Madde : 10 

1. Çevresel sorunlarda AEK Hükümetlerini» Kıdemli Müşavirleri çerçevesinde, Âkit Tarafların tem
silcileri işbu sözleşmeninı yürütme kurulunu oluşturacaklardır. 

2. Yürütme Kurulu . 
<a) İşbu Sözleşmenin uygulanmasını gözden geçirecek; 
<b) İşbu Sözleşmenin uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin hususları dikkate almak ve bu amaçla uygun 

inceleme ve diğer dokümanları hazırlamak ve Yürütme Kurulu tarafmdan ele alınmak üzere tavsiyelerde bu
lunmakla görevli çalışma grupları kuracak; 

<c) İşbu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde uygun olabilecek diğer işlevleri yerine getirecektir. 
3. Yürütme Kurulu, Çalışma Organını EMEP'in özelikle data toplanması ve biliimsel işbirliği i e ilgili 

olarak mevcut sözleşmenin uygulanmasında rol almasını sağlamak için kullanacaktır. 
4. Yürütme Kurulu, görevlerimi yerine getirirken, uygun görüldüğü takdirde, diğer ilgili uluslararası ku-

ruluşJarmdan sağlanan bilgileri de kutlanacaktır. 

SEKRETARYA 

Madde : 11 

Avrupa Ekonomik Komisyonunun İcra Sekreteri, Yürütme Kurulu adına, aşağıdaki sekretaıya görevlerini 
yerine getirecektir: 

(a) Yürütme Kurulunun toplantılarını düzenlemek ve hazırlamak, 
ı(b) İşbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak alman raporları ve diğer bilgileri Âkit Taraflara ak

tarmak; 
(c) Yürütme Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 

SÖZLEŞMEYE GETİRİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 

Madde : 12 

1. Herhangi ıbir Âkit Taraf işbu Sözleşmenin değiştirilmesi için Öneride bulunabilir. 
2. Önerilen değişiklik metinleri, bunları Âkit Taraflara iletecek olan Avrupa Ekonomik Komisyonun îcra 

Sekreterine yazdı olarak verilecektir. Önerilerin Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri taraifmdan 
Âkit Taraflara doksan gün önceden gönderilmiş olması şartıyla, Yürütme Kurulu önerilen değişiktökteri bir 
sonraki yıllık toplantısında ele alacaktır. 

3j 'Mevcut sözleşme ile ilgili olarak yapılacak değişiklik Âkit Tarafların temsilcilerinin oydaşması ile 
uygulanacak ve kalbul eden Akit Tarafların 2/3 ünün kabule ilişkin belgeleri muhafazaya tevdii etmelerin
den sonraki 90 ncı günde kalbul eden Âkit Taraflar için yürürlüğe girecekıtSr. Bu sekide değişiklik herhan
gi -bir diğer Âkit Tarafın, değişikliği kabulüne ilişkin belgesini tevdi etmesinden sonraki 90 ncı günde o 
Âkit Taraf için yürürlüğe girecektir. , 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde : 13 

Sözleşmenin yorumu veya uygulanması ile (ilgili olarak işbu Sözleşmeye bağıtlı olan Taraflardan ikiisi 
veya daha fazlası arasında bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, taraflar müzakere veya uyuşmazlığa taraf olan-
larca kabul olunabilecek başka herhangi bir uyuşmazlığın çözümü yöntemi ile bir çözüm arcaıyacaMordır* 

•Danışma; Meclisi (S. Sayısı : 47) 
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İMZA, 

Madde : İ4 

L 'Mevcut Sözleşme Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde 13-16 Kasım 1979 tarihlerinde Avrupa Eko
nomik Komisyonuna üye Devletlerce ve Avrupa Ekonomik Kondisyonunda Ekonomik ve Sosyal Meclisin 
28 ıMıart 1947 tarih ve 36 (IV) sayılı karanın & hcl paragrâft uyarınca müşavir statüsünde olan Devletlerce 
ve Avrupa Ekonomik Komisyonunun üyeleri olan ve mevcut sözleşmenin kapsadığı konulardaki uluslararası 
anlaşmaların görüşülmesi, sonuçlandırılması ve uygulanması hususlarında yetki sahibi egemen Devletler tara
fından kurulmuş olaa bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlenince çevre korunması içti* Avrupa Ekonomik 
Komisyonu çerçevesinde düzenlenen yüksek düzeyli töplanti sır&sinda İmzaya açık öla^aMir, 

2. Bu tür bölgesel ekonomıiik bütünleşme örgütleri kendi uzmanîıklarına giren konularda, kendi çıkarları 
açısından, mevcut Sözleşmenin üye devletlerine tanıdığı haklardan yararlanabilecekler ve yükümlülüMerinli 
yerin© getireceklerdin Bu gibi hallerde, bu Örgütlerin üye Devletleri bu tür haklardan yararlanmaya tek baş
latma y€^M değillerdir. 

ONAY, KABUL, TASVıP VE KATILMA 

Madde : 15 

1. İşbu sözleşme, onay, kabu? veya tasvip edilebilecektir.: 
2, lişbu Sözleşme, 14 ncü maddenin 1 nci paragrafında atfiPta bulunulan Dövlet veya örgütlerin katılmala

rıma 17 Kasım 1979 tarihinden İtibaren açık olacaktır. 
İ* Onay, kabul, tasvip veya katılma belgeleri depozitör görevi yapacak olan Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreterline tevdi olunacaktır. 

YÜRÜRLÜĞE OÎRİŞ 

Madde : 16 

1, tşbu Sözleşme, yirmidördüncü onay, kabul, tasvip veya katima belgecinin tevdiridett sonraki doksa
nıncı gününde yürürlüğe girecektir. 

12. Yirmidördüncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden sonra İşbu Sözleşmeyi onay
layan, kabul veya tasvip eden1 yahut buna katılan her Âkit Taraf için, Sözleşme, bu Âkit Tarafça onay, ka
bul, tasvip veya katima belgesinin tevdıilhden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

GERİ ÇEKİLME 

Madde : 17 

Bir Âkit Taraf İle ilgili olarak işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl 'sonra Herhangi bir za-
maiöda, bu Akit Taraf döpossttöfti yazılı olarak ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşmeden geri çeMebllir. fiu 
tür bir geri çeücilme, ihbarım depozitör tarafından alınmasından sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

GEÇERLİ METİNLER 

Madde : 18 

•İngilizce, Fransızca ve Rusça metinleri eşit derecede geçerli olan işbu Sföle^erain aslı Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine tevdi olunacaktır, 

(Yukarıdaki hususları teyiden aşağıda imzası olan ve 'gerektiği şekilde yetkili kılınmış olan üyeler bu söz
leşmeyi imzalamışlardır. 

Cenevre'de, onüç Kasım biridokuzyüz yeönişdoiküz tarihinde yapılmıştır. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 48 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden 
Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları, (1/56) 

re 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2 Ocak 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-87/07992 

MÎLLÎ GÜVENLİK. KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Çahşma Bakarib&nca hazırlaman Ye Miffi Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
30.12.1980 tarihimde kararüaştınlan «Çocuktan ve Gençlerim Sanayide İşe EKverişBdıerj Yönünden Soğuk 
Muayenesinle Tabi Tutulmaları Hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanon Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim^ 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SANAYİDE İŞE ELVERİŞLİLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK 
MUAYENESİNE TABÎ TUTULMALARI HAKKINDA 77 SAYILI MİLLETLERARASI ÇALIŞMA 
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

GEREKÇESİ 

Bu sözleşme üyesi 'bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 19 Eylül - 9 Eklim 1946 tarihleri ara-
süKİa Montreal'da yaptığı 29. Genel Konferansında kalbul edilmiş ve bugüne (kadar 28 ülke tarafından 
onaylanmıştır^ 

Sözleşme, Sanayide, 18 yaşından (küçülk çocukların ve gençlerin işe alınırken ve işe alındıktan sonra bir 
yılık veya dalha laz aralıklarla sağlık muayenesine tafbd tutulmaları, tehlike niteliği çoik olan işlerde bu mua
yenenin en az 21 yaşına kadar devam ettirilmesi, bu muayenelerin masrafsız yapılması, her ülkenin yetkili 
makamınca tayin edilecek doktor tarafından sağlık sertifikası verilmesi vöya bu durumun iş permisi veya ça
lışma karnesinde gösterilmesi hu belgelerin iş teftişlerinde işveren tarafından yetkililere her an hazır ıtuıtuf-
ması 'gjübi esasları ihtiva etmektedir. Ayrıca çocukların ve gençlerin işe elverişsizliği halinde, bedeni ve mes
leki intilbaklarınıin yeniden sağlanmasına matuf tedbirler öngörülmektedir. Sözleşmenin Iböllgesel bir uygulamaya 
imkân verecek şekilde onaylanması kabul edilmekte!, İL bölümde )bazı ülkeler için özel hükümler yer al
maktadır 

1475 sayılı İş Kanununun 80 nci maddesi genel olarak 12'den 18 yaşına kadar (18 dahil) çocukların işe 
ginişte ve girdikten sonra her altı ayda bir sağlık muayenesine tabi tutulmalarını, işe elverişlilMerinin doktor 
raporuyla tespit edimıesM hükme bağlamıştır. Sözleşmede bir yıllık fasılayla sağlık muayenesinin yapılma
sına cevaz verdiği halde 1475 sayılı İş Kanununun altı aylık daha da ileri normlar kabul etmiştir. İş Kanu-
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nunun 78 ve 79 ncu maddeleri Ağır ve Tehlikeli îşler için sağlılk muayeneleriyle ilgili hükümler vazetmiştir. 
78 maddeye istinaden çıkarılan Ağıır ve Tehlikeli îşler Tüzüğünün 3 ncü maddesi, 18 yaşından küçükler için 
altı ayda »bir, 18 yaşından yufkan yaştaMleDin de en az yılda ibk, sağhk muayenesine taibi tutulmalarını şart 
koşmuştur. Bu da sözleşmenin 4 ncü maddıesüni fazlasıyla karşılamaktadır. Diğer taraftan, 1475 sayılı 
îş Kanununun denetim ve teiftişle ilgili bölümünde yer alan hükümler, sözleşmöyle tamamen lintilbaik halinde 
fbulunmalktadır. Kamunun uygulanmasında 'bölgesel ıbir ıtefirilk de gözeüiılmiiş değsiMir. 

Bundan başka, iş Kanununun! 25 nıcıi maddesi ve Ibuna istinaden çıkarılan sakatların istihdamıyla ilgili 
Yönetmelik Sözleşmenin 6 ncı maddesine imlkân nispetinde cevap verecök bir nitelik taşımalktadır.. Esasen 
uygulamalar ve sosyal mevzuat üzerinde yapılan çalışmalar sözü geçen 6 ncı madde istiikiamdtinde gdişmek-
tedür. Bunla göre Sözleşmenin onaylanması, uygulamalara ve mevzuatımıza Ibu kotada alınacak tedbirler (ba
kımlından, ayrıca güç Ikazandırmış olacaktır.; 

İzah edilen sebeplerle mıevzuıaıtımız sözleşme hükümleriyle çelişmemelkte, toazı noktalarda daha da ileri hü
kümler öngörmektedir. 

Buna göre Sözleşmeniin üikemiiz tarafından onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı düşütoütaekıtedir. 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

(Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 
TC. 

Danışma Meclisi 9 Aralık 1981 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. 1/56 
Karar No.: 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Çocukların ve Gençlerin Sanayide îşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Taibi Tutulmaları Hak
kında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun» tasa
rısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 9 Aralık 1981 tarihli 'Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve nıüzekere olundu. 

I - Tasarı, Çocukların ve Gençlerin Sanayide îşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tafbi Tutul
maları Hakkında 77 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmek
tedir. 

Mezkûr Sözleşme Devletimizin de üyesi bulunduğu MilteÜerarası Çalışma Teşkilatının 19 Eylül - 9 Elkim 
1946 tarihleri arasında Montreal'de akdedilmiş olan 29 ncu Genel Konferansta kabul edilmiş ve 'günümüze ka
dar da 28 ülke tarafından onaylanmıştır. 

Sözleşme, sanayide 10 - 18 yaşından küçük çocukların ve (gençlerin işe alınırken ve alındıktan sonra, bir yıl
lık veya daha az aralıklarla sağuk muayenesine tabi tutulmaları, tehlike niteliği çok olan işlerde bu muayene
nin enaz 21 yaşına kadar devam ettirilmesi, bu muayenelerin masrafsız yapılması, muayene sonucunda muaye
neyi yapan sağlık heyeti tarafından Sağlık Sertifikası verilmesi yahut keyfiyetin iş permisinde veya çalışma 
karnesinde gösterilmesi ve bu belgelerin iş teftişlerinde işveren tarafından yetkililerin denetimine heran hazır tu
tulması gibi esasları ihtiva etmektedir. Ayrıca çocukların ve gençlerin işe elverişsizliği halinde 'bedeni ve mes
leki intibaklarının yeniden sağlanması yönünden tedbirlerin alınmasını da öngörmektedir. Nihayet Sözleşme, 
uygulamada ülkelerin özelliklerinin gözönünde tutulması ilkesini (benimsemiş bulunmaktadır. 

îş hukuku düzenimiz ile uyarlık içinde bulunan ve iş hukuku düzenimizin gelişmesi yönünden olumlu so
nuçlar doğuracak nitelikte bulunan Sözleşmeye esas tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

1946 yılında imzalanmış 'bulunan Sözleşmenin ülkemiz tarafından ancak 35 yıl sonra onaylanmasının uygun 
bulunması dönemine getirilmiş olması Komisyonumuz üyelerince dikkate değer bir gecikme olarak görülmüş 
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ancaik bu süre zarfında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair formel işlemlerin yerine getiri
lememiş bulunmasına rağmen genelde Türk mevzuatının bu Sözleşme hükümlerine uygun bir karakter taşıdığı 
da tespit edilmiştir. Komisyonumuz Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında 'başarıya ulaşılalbilmesi için gerekli 
yan anÜBioıelerin ve istemlerin de «düşünülmesi -ve bu yolda gerekli tedbirierin alınması konusunda temennide 
bulumılma^ keyfiyetmi de görüşmüştür. 

II - Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen'kabul edilmiştir. 
Gereğinin Ması dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Siyamı Ersek Zeki Çakmakçı Mustafa Alpdündar Mehmet Akdemir 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Hamdı Açan Ali Nejat Alpat İmren Aykut Fikri Devrimsel 

Azmi Erytlmaz 

Türe Tunçbay 
Toplantıda bulunamadı 

Vahap Güvenç M. Raıhmi Karahasanoğkt 
Toplantıda bulunamadı 

İsa Vardal 

Cavidan Tercan 

Abdıurrahman Yılmaz 
Toplantıda bulunamadı 

MM Savunma, tçûşlerü ve Daşişkri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas Kayıt No. : 1/56 
Karar No. : 10 

23 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Çocukların ve Gencilerin Sanayide îşe HVerişfllMteri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Halk-
kınıda 77 sayılı Milletlerarası Çalışma Sö2kşm!esiniin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daıir Kanun Ta
sarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin belgeler ilgili bakanlık tems'iloilerinin de katılmasıyla incelenip görüşül
dü. 

Tasarının 1ümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Küruluınıdan ge
len şekli ile aynen Ikabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclilsıi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
'Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

îsmail 'Hakkı Demârel 
Üye 

imzada bulunamadı 
Abbas GÖKÇE 

Üye 
Aydın TUĞ 

Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

imzada bulunamadı 
Ali DİKMEN 

Üye 

Avni MÜFpTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender OlNER 
Üye 

İmzada bulunamadı 
Adnan ERSÖZ 

Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık jMuayenesine Tabi Tutulmaları Hak
kında 77 Sayılı Milletlerarası Çafaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilatı 29ncu Genel Konferansı tarafımdan 9 Ekin 1946 tarihin-
die kabul edilen «Çocuıklarm ve Gençlerin Sanayıide İşe Elverişllililkleri Yönlünden Sağlılk Muayenesine Talbi 
Tutulmaları Hakkımda 77 sayılı Sözleşme» nün onaylanması uygun bulunmuştur,! 

MADDE 2. — Bu Kanon yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 

ıMADDE 3. -*- Bu Kanun hüıklüımleılinli Bakanlar Kurulu yürütür. 

30 Aralık 1980 

B. Ulusu 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. İ. öztrak 

Devlet Bakam 
M, özgüneş 

İçişleri Bakam 
S, Çetiner 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Adalet Balkanı 
C Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dn Ti önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dn Nt Ayanoğlu R. Bat ur alp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof, Dr, T% Esener 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakam 
S. Bingöl I. Evliyaoğlu Dr. Ş, Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakam 
& Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
Mı R.. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam 
Vt özgül Su Side C« Baban 
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SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONUNUN 
(SAĞLIK, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK) 

KABUL ETTİĞİ METİN 

«Çocukların ve Gençlerin Sanayide tşe EtveılişiiMkle-
ri Yönünden Soğuk Muayenesine Tabi Tutulmaları 
Hakkında 77 Saıyıh Müietleraraıaı Çalışıra Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kan 

ıran» Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesii aynen 
kaibul edilmiştir. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikle
ri Yönünden Sağlık Muayenesinle Tabii Tutulmaları 
Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DaÜr Ka* 

mm» Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesii aynen 
kabul edilmiştir. 
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ÇOÜÖKLA'RTN VE GENÇLERİN SANAYİDE tŞE ELVERİŞLİLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK MUA
YENESİNE TABİ TUTULMALARI HAKKINDA 77 SAYILI SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Montreal'e davet edilerek, orada, 19 Eylül 
1946 tarihinde Yirmi Dokuzuncu toplantısını yapan, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Top
lantı gündeminin üçüncü maddesini teşkil eden çocukların ve gençlerin sanayide istihdama elverişlikleri ite 
ilgili sağlık muayenesine ta'bi tutulmaları hakkında bazı tekliflenin kabulüne, ve 

Bu tekliflerin bazılarının uluslararası bir sözleşme haline gelmesine karar vererek, Bin dokuz yüz kırk 
altı yılı Ekim ayının işbu dokuzuncu günü, Gençlerin Sanayide Sağlık Muayenesine ıtalbi tutulmalarına daiir 
1946 Sözteşmösii şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul ederj 

BÖLÜM - 1 

Genel Hükümfler 

Madde : 1 

1. Bu sözleşme, kamusal veya özel sınai işyerlerinde veya bu işyerleriyle ilgili işlerde çalıştırılan veya ça
lışan çocuklarla gençlere uygulanır. 

2. !Bu sözleşmenin uygulanmasında : 
a) Maden ve taşocakları ile her türlü maddenün topraktan çıkarılmasıyla ilgili işyerleri, 
b) Maddelerin 'imal ve tadil edildiği, temizlendiği, onarıtdığı, süslendiği, tamamlandığı, satış için hazırlanJ-

dığı işyerleriyle, gemi yapımı, elektrik ve genel olarak her türlü itici güç üretme, tahvil ve iletme işleri dahil, 
maddelerin şekillerinin değiştirildiği işyerleri, 

c) Yapım, onarım, bakım, değişim ve yıkım işleri dahil bina yapımı ve bayındırlık işleriyle ilgili müessese
ler, 

d) Dok, rıhtım, iskele, antrepo ve uçak alanlarında eşyanın elle taşınması dahil, kara, demir yolu, nehir, 
kanal ve göllerde veya hava yolu ile yapılan1 insan ve eşya nakliyatıyla uğraşan müesseseler, 

«ISanayi işyerlerinden» sayılır. 
3. Yetkili makam, bir taraftan 'sanayii ve diğer taraftan tarım, ticaret ve sanayiden sayılmayan düğer üs

ler arasındaki hududu tayin eder. 

Madde : 2 

L Çocuklar ve 1<8 yaşından aşağı olan gençler, ancak çalıştırılacakları, işe elverişli oldukları esaslı bir 
sağlık muayenesi sonucunda kabul edildiği takdirde, sı naii bir müessese tarafından'işe aunabüMer. 

2< fişe elverişliliği tayin ile ilgili sağlık muayenesi, yetkili makamca tensip edilmiş kalifiye bir hekim1 tara
fından yapılacak bir sağlık 'belgesi ile yahut çalışma iznine veya karnesine kaydedilmek suretiyle tevsik olunur. 

3. (İşe Elverişliliği tevsik eden belge : 
a) ıBeliMi iş şartları koyabilecek, 
b) İşe elverişliliği tayin yönünden sağlık muayenesine ilişkin mevzuatın uygulanmasından sorumlu bulu

nan makam tarafından bir grup halinde tasnif edilen ve sağlıkla ilgili benzer tehlikeler arz eden belirli bir iş ve
ya meslek grupları için verilebüecektir. 

4, Milli mevzuat işe elverişliliği tevsik eden belgeci 'tanzimle yükümlü yetkili makamı tayin edecek ve 
bu belgenin tanzim ve verilme usul ve şartlarını belirleyecektir. 

Madde : 3 

1. Çocukların ve gençlerin işe elverişli bulunup bulunmadıkları, on Sekiz yaşma kadar sürdürülen bir 
sağlık kontrolüme tabi tutulmalarına gerektirecektir, 

2, 18 yaşından küçük bir çocuğun yahut gencin sürekli olarak çalıştırılması, ancak ibiır yılı geçmeyen ara
lıklarla sağlık muayenesinin yenilenmesi şartına bağlı olabilecektir. 
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3. 'Milli mevzuatın! : 
a) tşin arz ettiği tehlikelerle ve çocuğun yahut gencin evvelki muayenelerle açıklanmış 'bulunan sağlık du

rumu 'ile ilgillj kontrolün tesirli olmasını sağlamak, için, ya sağlık muayenemin hangi özel Şartlar dahilinde 
yıllık mıuayeneye ilaveten yapılması yahut daha sık ola/ak yenilenmesi gerektiğini öngörmesini, yahut, 

b) Sağlık muayenesinin istisnai durumlarda yenilenmesinde yetkili makamı görevli kılmaBııu gerektirecektir. 

Madde : 4 

h Sağlık ba'kımından büyük tehlikeler arz eden mesleklerde işe elverişliliği tespit etmek batanından sağlık 
muayenesi ve bu muayenenin yenienmesıi en az yirmi bir yaşına kadar yapılmalıdır. 

% Milli mevzuatın, işe elverişliliği tayin bakımından sağlık muayenesinin en az yirmi bir yaşına kadar 
yapılmasına matuf işleri veya iş kategorilerini ya tayin etmesi veya 'tayin etme yetkisini uygun bir makama tevdii 
gerekecektir. 

Madidfl : 5 

'Yukarıdaki maddelerde 'öngörülen gerekli sağlık muayenelerinin çocuklar, gençler veyahut aileleri için 
hiçbir masrafı gerektirmemeğidir. 

Madde : 6 

L İşe elverişsizlikleri veya bedeni eksiklik ve aksaklıkların bulunduğu sağlık muayeneslnce tespit edilen 
çocuklarla gençlerin yeniden yönetilmesi ve yeniden bedeni ve mesleki intibakı için yetkili makam tarafın-
dan gerekli her türlü tedbir alınacaktır. 

2. !Bu tedbirlerin nilfcelik ve kapsamı yeıtkiîi makamca tespit olunacak; bu amaçla konuyla ilgili çalışma, 
eğitim, sosyal ve sıhhi servisler arasında bir işbirliği kurulması ve bu tedlbirlerin uygulanması için bu servisler 
arasımda tesiri irtibatın idame ettirilmesi gerekecektir. 

3. MUM mevzuat, işe eJverisjuliğli açıkça kalbul edilmemiş olan çocuklarla gençlere : 
a) IBitiminde genç işçinin yeni bir muayeneye tabi tutulacağı bir devre için geçerüi, geçici iş permileri ya

hut sağlık belgeleri; 
<b)' özel mahiyette çalıştırma şartlan koyan permiler yahut belgeler verilmesini zorunlu kılabilecektir. 

, Madde .-7 

L İşverenin, mevzuat ile konulacak hükme göre, işe efflverişMliğe aykırı bir cihet bulunmadığını tevsik 
eden sağlık karnesM yahut çalışma permisini veya karnesini dosyalayarak bunu iş teftişi sırasında tetkike 
amade tutması gerekecektir. 

2, Milli mevzuat, bu sözleşmenin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayabilecek diğer denetini! metotla
rımı tayin eder. 

IBÖLÜM : II 

Bazı Ülkeler 'tçS-ın Özel Hükümler 

Madde rt 9 

L IBJir üye ülkenlin toprakları, nüfusunun dağınıklıhğı yahut gelişme seviyesi bakımından bu sözl'eşme 
hükümlerinin yetkili makamca uygulanmasına imkân görülmediği geniş bölgeleri ihtiva ettiği hallerde, bu 
makam, söz konusu bölgeleri ya genel bir sekilide yahut bazı müesseseler veya bazı işler hakkında gerekli 
gördüğü istisnalarla sözleşmeyi uygulamaktan muaf tutabilir. 

2. Her üye Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün 22 nci maddesi gereğince, bu Sözleşmenin uygu
lanması hakkında vereceği ilk yıllık raporda bu madde hükümlerine başvurmayı tasarladığı herhangi bir böl-
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geyi belirtmelidir. Sonradan Mç bir üye bu suretle beliritmiş olduğu bölgeleılden başka bölgeler dışında bu 
madde hükümlerine başvuramaz. 

•'3-J Bu madde hükümllerine başvuran her üye, daha sonraki yıllık raporlarında hangi bölgeler için bu 
hükümlere başvurmak 'hakkından vazgeçtiğim' belirtmelidir. 

Madde : 9 

1. Bu Sözleşmenin onaylanmasını mümkün kılan mevzuatın kabul' edildiği tarihten önce, çocukların ve 
gençlerin sanayide çalıştırılmaya elverişliliklerini tayin bakımından sağlık muayenesiyle ilgili mevzuatı olmayan 
her üye, onaylama belgesine ek bir beyan ile 2 nci ve 3 ncü maddelerde öngörülen onsekiz yaş yerine (hiç ibir 
şekilde onaltı yaştan aşağı olmamak üzere; onsekiz yaştan aşağı bir yaş ve 14 ncü maddede öngörülen yirmilbir 
yaş yerine hiç bir şekilde ondokuz yaştan aşağı olmamak üzere yirmibir yaştan aşağı bir yaş haddi koyabilir. 

2. Böyle bir beyanda bulunmuş olan her üye, onu, daha sonraki bir beyan ile her zaman iptal edebilir. 
3. 'Hakkında bu maddenin 1 nci paragrafına uygun surette yapılmış ibir beyan yürürlükte olan ıher üye, her 

yıl, bu 'Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yıllık raporunda Sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanması yo
lunda ne ölçüde ilerleme gerçekleştirildiğini belirtmelidir. 

Madde : 10 

1. Bu Sözleşmenin 1 nci Bölümünün hükümleri, bu maddede öngörülen değişikliklerle Hindistan'a uygu
lanır. 

a) Söz konusu bükümler, Hindistan mevzuatının uygulamaya yetkili kıldığı bütün topraklarda uygulanır. 
b) «Sınai müessese» kavramı aşağıdakileri kapsar : 

i) «Hindistan Fabrika Kanunu» kapsamına giren ifalbrikalar, 
ii) «Hindistan Maden Ocakları Kanunu» kapsamına giren maden ocakları, 
iii) Demiryolları, 
iv) Çocukların çalıştırılması "hakkındaki 1938 tarihli Kanun kapsamına giren bütün işler. 

c) 2 nci ve 3 ncü maddeler çocuklara ve onaltı yaşından aşağı olan gençlere uygulanır. 
d) 4 ncü maddedeki «Ondokuz yaş» ibaresi, «yirmibir yaş» in yerine kullanılacaktır. 
e) 6 ncı maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafları Hindistan'a uygulanmaz. 
2. -Bu maddenin 1 nci paragraf ındakii hükümler aşağıdaki usulle tadil edilebilecektir : 
a) Milletlerarası Çalışma Konferansı, konunun gündeminde bulunduğu herhangi bir toplantıda üçte iki 

çoğunlukla, bu maddenin 1 nci paragrafı hakkında tadil tasarıları kabul edebilir : 
b) Böyle bir tadil tasarısı, Konferans toplantısının kapanmasından itibaren bir yıllık yahut olağanüstü du

rumlarda, 18 aylık bir müddet içinde Hindistan Ma bu tadil tasarısını (kanun haline getirmek yahut baş
ka yoldan tedbirler almak maksadıyla konu itibariyle yetkisi dahiline giren makaımıa yahut makam
lara sunulur. 

c) Hindistan, yetkili makamın yahut makamların olurunu aldığı takdirde, tadilini, kesin onaylama belge
sini, tescil edilmek üzere, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderir. 

d) Hindistan tarafından onaylanan böyle bir tadil tasarısı, bu Sözleşmenin tadili olarak yürürlüğe girer. 

BÖLÜM - İÜ 

Son Hükümler 

Madde: İli 

Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, onda derpiş olunanlardan daha elverişli şartlar sağlayan hiç bir kanun, karar, 
âdet yahut işverenlerle işçiler arasındaki mevcut anlaşma hükümlerine halel getiremez. 
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Madde : 12 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, tescil edilmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderilir. < 

Madde : 13 

1. Bu Sözleşme, ancak onaylama belgesi Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından tescil 
edilen Milletlerarası Çalışma Teşikilatı Üyelerini bağlar. ' 

2. Sözleşme, iki üyenin onaylama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescilinden itibaren 12 ay sonra yü
rürlüğe girer. 

3. Bundan sonra, bu Sözleşme her Üye hakkında kendisinin onaylama belgesinin tescilinden itibaren 12 
ay geçince yürürlüğe girer,; 

Madde : 14 

1. (Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye onu ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra MIMH 
letlerarası Çalışma 'Bürosu Genel Müdürüne yollayacağı ve bu Müdürün tescil edeceği bir ihbarname ile feshen 
debilir. Fesih, tescil tarihlinden bir yıl sonra geçerli olur^ 

2.; Bu Sözleşmeyi onaylayıp da onu bundan evvelki fıikrada yazılı on yılhk mühletin geçmesinden itibaren 
bir yıl zarfında, bu madde gereğince feshetmek hakkını kuManmayan her Üye, yeniden on yıllık bir müddet 
için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her on yılhk devre bitince, bu maddede öngörülen şart
lar içinde feshedebilecektir. 

iMıadde : 15 

L 'Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Teşktifllait ütyellietrfiı ıta*afmdan kendıisiine biüdMıem bütün 
onayllîaımta ve 'fiaslühlleınin Itesdill edildiklerini MıMıertÖıeraması Çalışma Teşkilatının bültün üyelerine yazıyla bildirir. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Ikendıiısliıne göödartien ikinci onaylama bellgesliınıiın tbes-
diıl edildiğini, toeşkiialt üyefliari'ne yazıyla bidiııirken bu sözleşmenin yürürlüğe giireceği tarih hakkında Iteşkıi-
laıt lüyeHerünıin ıdüUdkaltinii çeker. 

Madde : 16 

MMlıdtileraıraisı Çaiışmıa Teşkilatı Genel1 Müdürü yulkarıidalkü maddeler gereğince (tescfl ettimâş olduğu bü
tün onayOlaıma ve fesMerflie lilgii ayrıntılı blglera Bliır leşmiş M'HeHter Artttoşlmaısının 102 «neft ımaddesi uyarın
ca (tescil edimek üzere, ıBM'eşımıiış Milldtiler Genel Sek rateri'ne itevtdü elder. 

Madde : 17 

<Bu sözteşmlanlin yürürtlüğe gömmesinden ıMbaıren her on tyalHılk ibir devire sonunda Milletilerarası Çatoşıma 
Bürosu Yömötüm Kuırulllu, ıbu sözleşmenin uygulaınımıası haMeındalki bir 'raporu Genel Ronferansa sunar ve onun 
tamaımen veya Ikasmen değiışltıî ilmesti Ikeyfliyelliiniin Konferans gündemine kooulmaisı lüzumu hakkında karar 
venir. 

Madde : 18 

1 - Konferansın bu sözleşmeyi ıtamamen veya kısmen değiştüren yenli 'büır sözleşme kabul etaesi hain
de ve (yemi sözleşme başka hükümllıeırli ihltiiva etmediği takdirde, 

a) TadlE ddfai 'yeni sözHeşimenlin her üye tarafından oıniaıylanma&ı keyfiyeti, yukarıdaki 14 ncü madde 
nazara alınimıalksıızın tadil edildi yeni sözfteşmenin yürürlüğe girmiş oüıması Ikayalt ve şartıyla, bu sözleşmenin 
derhal ve doğrudan doğruya feshlirii geciktirecektir. 

Danışma Meclisi <S. Sayısı :• 48) 



— İO — 

ıb) Tadil lödicü yenli sözleşmenin, yürürlüğe gitttıcsi tâüıMriden ütliıbaıııen, bu sözleşme üyelerim onasykıam-
sına ttiıtifk taçik b^uadımümııyacıalkttır. 

% 'Bu sözleşme, onu onaylayıp da toadH edici sözüeşmeyii onaylamamış buüunao üyeler tiçin, IhartMa&Je 
şknıdjkü ışefkül ve muhtevam (ile geçerli otoaikıta devam edeoeÖdtir, 

Madde : 19 

Bu sfözlleşmen'in Flransızca ve îng'illiiizce matinlleriinttn iKir tikli»» de ayto fefcS^ geçer4kik\ 
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