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LAR 
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GENEL KURULA SUNUŞ
LARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 

1. — 31.5.1989 Tarih ye 3567 
sayılı, Silahlı Kuvvetler İhtiyaç 
Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Sa
tış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarıl
ması; Diğer Devletler Adına Yurt 
Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı 
Personel Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanunun, Anayasanın 89 
uncu maddesi gereğince bir defa 
daha görüşülmek üzere iade edil
diğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/891) 

B) Öneriler 
a) Danışma Kurulu Öne

rileri 

287 

Sayla 
1. — Bazı kanun tasan ve 

tekliflerinin 48 saat geçmeden 
gündeme alınarak sırasıyla görü-

288:289 şülmesine ilişkin Danışma Kuru-
290 lu önerisi 

Sayfa 

290,305 
290 

290:292 
292 

292 

C) Çeşitli işler 

1. — Genel Kurulu ziyaret 
eden Kore Cumhuriyeti Meclis 
Başkanı Jaison Kim Başkanlığın
daki Parlamento Heyetine Başkan 
tarafından "Hoşgeldiniz" de
nilmesi 

292 

305 

305 

V. — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 293,305 

1. — Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 27.5.1988 Tarihli 
3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Mad
deye Bir Fıkra İlave Edilmesine 
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İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu raporu (2/97) (S. 
Sayısı : 228) 

2. — Avrupa Sosyal Şartının 
Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasan sı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları rapörlan (1/571) (S. 
Sayısı : 263) 

3. — İzmir Milletvekili Akın 
Gönen'in, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa Bir Ek Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Aydın Milletve
kili Cengiz Altınkaya'nın, 
20.2.1979 Tarih ve 2182 Sayılı 
"657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun''da 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi Ve Ankara Millet
vekili Rıza Yılmaz ve 45 Arkada
şının, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun Değişik 36 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/109, 2/108, 2/188) (S. 
Sayısı : 269, 269'a 1 inci Ek) 

4. — 3294 Saydı Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/585) (S. Sayısı : 264) 

Sayfa 

293 

293:301, 
314, 
337:341 

301, 
325:335 

5. — 14.6,1934 Tarih ve 2510 
Sayılı İskân Kanununa Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 
265) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Japonya Arasında Hava Ser
visleri İçin Anlaşma ile Bu Hu
sustaki Mektup'un Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dı
şişleri komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayısı : 267) 

7. — 6762 Sayılı Türk Tica
ret Kanununun Bazı Maddelerin-. 
de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/580) (S. Sayısı : 
266) 

A) 
vapları 

Yazılı Sorular ve Ce-

301:304, 
305:314 

1. — İzmir Milletvekili Ha
lil Çulhaoğlu'nun, fiyat farkı ne
deniyle TARİŞ tarafından pamuk 
üreticilerine ödeme yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü-
rür'ün yazılı cevabı (7/669) 

Sayfa 

314:318, 
322, 
342:346 

318:319, 
323, 
347:351 

319:322 

VI. — SORULAR VE 
CEVAPLAR 335 

335 

335:336 
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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te 
açıldı. 

Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri greviyle 
ilgili gündem dışı konuşmasına Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek; 

İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, 
tütün ekim cüzdanlarında yapılan değişik
likler ve tütün üreticilerinin sorunlanyla 
ilgili gündem dışı konuşmasına Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli: 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'-
in, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın 
Kapıkule ve Dereköy hudut kapılarında
ki içler acısı durumu ve yaşadıkları insan
lık dışı olaylarla ilgili gündem dışı konuş
masına da Devlet Bakanı Kâmran İnan; 

Cevap verdiler. 
Avusturya'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı Mehmet Yazar'm dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercü
ment Konukman'ın; 

Hollanda ve Yugoslavya'ya gidecek 
olan Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun dönüşüne kadar Adalet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
releri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bursa Milletvekili Hüsamettin 
Örüç'ün, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayılı 
Kadastro Kanununun Geçici 4 üncü 
Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine ve Aynı Maddeye Bir Fıkra Eklen
mesine Dair (2/76) Kanun Teklifini geri 
çektiğine ilişkin önergesi okundu; Başkan
lıkça, Adalet Komisyonunda bulunan tek
lifin geri verildiği açıklandı. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul 
Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'nun, 
Komisyona gönderilen dilekçelerin yasa 
yılı sonuna kadar bekletilmesini önlemek 
ve vatandaşların müracaatlarına en kısa 
sürede cevap verebilmek maksadıyla 
TBMM İçtüzüğünün 26 ncı maddesine 
göre tatil döneminde de Komisyonun ça
lışmalarına izin verilmesine ilişkin öner
gesi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifinin (2/97) (S. Sa
yısı : 228), görüşülmesi Komisyonca geri 
alınan maddelerin halen Başkanlığa gel
memesi nedeniyle; ertelendi. 

4 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkında 
(1/549, 2/14, 2/84) (S. Sayısı : 261), 

2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında (1/572, 2/179) (S. Sayı
sı : 262), 

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiş
tiren Yükseköğretim Kurumlarında Para
sız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İliş
kin (1/575) (S. Sayısı : 260), 

Kanun tasarılarının, yapılan görüş
melerden sonra kabul edildikleri ve ka
nunlaştıktan açıklandı. 

16.6.1989 Cuma günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 20.3 2'de 
son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

Abaulhalim Araş 
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Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
1 6 . 6 . 1 9 8 9 Cuma 

Cumkurbaskanmca Geri Gönderilen 
Kanun 

1. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazla
sı Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, De
vir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler 
Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Ta
rih ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi (1/589, 3/891) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.6.1989) 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/590) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1989) 

Tasan 
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasansı (1/591) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1989) 

Teklifler 

1. — Uşak Milletvekilleri Mümtaz 
Güler ile Ahmet Avcı'nın, Kamu Görev
lilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi (2/196) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.6.1989) ' 

2. — Bursa Milletvekili Hüsamettin 
Örüç'ün 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/197) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1989) 

Rapor 

1. — izmir Milletvekili Akın Gönen'
in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Aydın Milletveki
li Cengiz Altınkaya'nın, 20.2.1979 Tarih ve 
2182 Sayılı "657 Saydı Devlet Memurla
rı Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun"da Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve An
kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 45 Ar
kadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Değişik 36 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/109, 2/108, 2/188) (S. Sayısı : 269) 
(Dağıtma tarihi : 16.6.1989) 
(GÜNDEME) 

Yutlt Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Kütahya İli Merkez Doğa
lar Köyünün içme suyu sorununa ilişkin 
Tanm Orman ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 15.6.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Acil İçme Suyu 
Projesi inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/737) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1989) 
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G^LEN KÂĞITLAR'A EK 

16 . 6 . 1989 Cuma 

Teklif 

1. — Kırşehir Milletvekili Şevki Gö-
ğüsger'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkın
da 3053 Sayılı Kanunun Birinci Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/198) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.6.1989) 

Rapor 

1. — Altıncı Beş Yıllık (1990 - 1994) 
Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/853) (S. Sayısı : 
268) (Dağıtma tarihi : 16.6.1989) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet Akarca (Samsun), Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Adil 
Erdem Bayazıt'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — 31.5,1989 Tarih ve 3567 sayüı, Si
lahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetle
rinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt içi Ahm-
lartn Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Btr-
sond Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanunun, Anayasanm 89 uncu 
maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere 
iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/891) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, 31.5.1989 tarihli ve 3567 sa
yılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu mad
desine göre, bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 
31.5.1989 tarihinde kabul edilen 3567 sa
yılı "Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve El

den Çıkarılması; Diğer Devletler Adına 
Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması 
ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun" incelenmiş bu
lunmaktadır. 

1. — 3212 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi (B) bendi hükmü ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt için
den ve yurt dışından çeşitli yollarla elde 
edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerin
den HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihti
yaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle 
kadro dışı bırakılanların, Türkiye Cum
huriyetinin dış siyasî tutum ve menfaat
lerine aykırı olmamak şartıyla dost veya 
müttefik devletlere bağışlanması, maliyet 
değerinden az bedel karşılığında yardım 
olarak verilmesi, satılması, bu malların di
ğer devlet kurum ve kuruluşlarına satışı 
konusunda alıcı devlete, kurum ve kuru
luşlara yetki verilmesi imkânını tanı
maktadır. 

Bu düzenlemeye göre, yabancı kamu 
ve özel kuruluşları, 2/B maddesinde sayı
lan imkânlardan yararlanamamaktadırlar. 

290 — 
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Bu noktadan hareketle (B) bendindeki im
kânlardan anılan kuruluşların da yararla
nabilmeleri için, (B) bendinin birinci cüm
lesi "Dışişleri Bakanlığının mütalaası ile 
Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum 
ve menfaatlerine aykırı olmadığının belir
lenmesi şartıyla dost veya müttefik devlet
ler ile bu devletlerde bulunan kamu veya 
özel nitelikteki kurum veya kuruluşlara" 
şeklinde değiştirilmektedir. 

Ancak, kanunun genel gerekçesi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda ya
bancı devletlerde bulunan kamu veya özel 
nitelikteki kurum veya kuruluşlara bu im
kânlardan sadece satışın tanınması için 
değişikliğin yapıldığı belirtilmesine kargı
lık, madde gerekçesi ile Millî Savunma 
Komisyonu Raporunda bağışlamanın, de
ğerinden az bedel karşılığında yardım ola
rak verilmenin ve satışın sağlanması için 
böyle bir düzenlemenin yapıldığı ifadesi
nin kullanıldığı görülmektedir. Bu çeliş
kili açıklamalara karşın, değişen kanun 
metni karşısında, 2 nci maddenin (B) ben
dinin alt bentlerinde yer alan tüm imkân
lardan dost veya müttefik devletlerde bu
lunan kamu veya özel nitelikteki kurum 
ve kuruluşlar yararlanabileceklerdir. 

Devletler hukukunda temel kural 
devletlerin veya devletlerarası kuruluşla
rın birbirlerine muhatap olmalarıdır. Zi
ra, gerek Adalet Divanı kararlarında, ge
rekse öğretide bağımsızlığa sahip devlet
ler ile devletlerarası kuruluşların hukuk 
sujesi olacağı ve birbirleri ile hukukî iliş
kilere girebileceği kabul edilmektedir. Bu 
kural doğrultusunda, teamül ve sözleşme
lere dayanarak, devletler silah, araç, ge
reç de dahil olmak üzere birbirlerine her 
türlü yardımda bulunmaktadırlar. Buna 
karşılık, Silahlı Kuvvetlere ait malzeme
nin yardım niteliğinde yabancı devlet ku
rum ve kuruluşlarına devredilmesi söz ko
nusu olmamaktadır. Bu bakımdan, dev-
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letin mal varlığını oluşturan varlıklardan 
biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait her 
cins ve sınıf ikmal maddelerinin, yabancı 
devlet kamu ve özel kuruluşlarına bağış 
yolu ile veya değerinden az bedel karşılı
ğında yardım olarak verilmesi, yasayla da
hi olsa, devlet maliyesi bakımından yaban
cılar lehine bir yüklenmeyi gerektirecek ve 
bazı devlet malları yönünden feragati ta-
zammun edecek nitelikte görülmektedir. 
Bu ise, anılan kanunun ruh ve esprisi ile 
çatıştığı gibi, devletin malî haklan yönün
den genel mevzuatla da, çelişir nitelik ta
şımaktadır. 

Bu nedenle, yabancı devlet kamu ve 
özel kuruluşlanna devletimiz maliyesi ve 
gelirleri aleyhine hak tanıyacak şekilde ya
pılan düzenlemenin, doğrudan doğruya 
sadece satışı amaçlayacak ve sağlayacak bi
çimde yapılmasının uygun olacağı düşü
nülmektedir. 

2. Kanunun 2 nci maddesi ile 3212 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (5) nu
maralı bendi değiştirilmekte, hizmet tanı
mı kapsamına "... ve ülkelerde bulunan 
kamu veya özel nitelikteki kurum veya 
kuruluşlar" ibareleri eklenmektedir. Ka
nunun madde gerekçesinde "Şu maddey
le 1 inci madde ile yapılan değişikliğe pa
ralellik arzedecek şekilde Kanunun 3 ün
cü maddesinin (5) numaralı bendi kapsa
mına dost ülkelerin kamu veya özel kurum 
ve kuruluşlan ithal olunmuştur" denil
mektedir. Oysa 3 üncü maddenin (5) nu
maralı bendi 2 nci maddenin (B) bendi ile 
ilişkili olmayıp aksine anılan maddenin 
(C) bendinde yer alan hizmet tanımını 
açıklamaktadır. 

Bu bakımdan yapılan değişiklikle, 2 
nci maddenin (B) bendi ile bir ilişki kur
mak mümkün olmadığı gibi, mülkiyeti el
de olmak kaydıyla da olsa yabancı devlet
lerin kamu veya özel nitelikteki kuruluş
lanna, kara, deniz ve hava araçlan ile 
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gereç, silah, bina ve arazilerin tahsis edil
mesinin, yukarıda da belirtilen nedenler
le mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

Amaçlanan konu ile düzenlemenin 
birbirini tutmadığı belirlendiğinden, de
ğişikliğin amaç doğrultusunda yapılması 
uygun olacaktır. 

3. Bu nedenlerle, 31.5.1989 tarih ve 
3567 sayılı "Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Faz
lası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, De
vir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler 
Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun" Ana
yasanın 89 uncu maddesi gereğince bir de
fa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
B) ÖNERİLER 

a) Damsma Kurulu Önerileri 
1. — Bazı kemin tasan ve tekliflerinin 48 

saat geçmeden gündeme alınarak sırasıyla görüşül
mesine ilişkin Damsma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır, okutup çnayınıza su
nacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 33 Tarihi : 16.6.1989 
Genel Kurulun 13.6.1989 tarihli 100 

üncü Birleşiminde alınan karar çerçeve
sinde; aşağıda belirtilen kanun teklif ve ta
şanlarının 48 saat geçmeden gündeme alı
narak sırasıyla görüşülmesi Danışma Ku
rulunca önerilmiştir. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grup Başkanvekili 

Yasin Bozkurt 
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SHP Grup Başkanvekili 
Onur Kumbaractbaşı 

DYP Grup Başkanvekili 
Koksal Toptan 

269 sıra saydı, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçi
ci Maddeler Eklenmesi ve 351 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi. 

264 sıra sayılı, 3294 Sayılı Sosyal 'Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

265 sıra sayılı, 2510 Sayıl* İskân Ka
nununa Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı. 

267 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti 
Be Japonya Arasında Hava Servisleri İçin 
Anlaşma ve Bu Husustaki Mektup'un 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. 

266 sıra sayılı, 6762 Sayılı Türk Ti
caret Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı. 

BAŞKAN —Hatırlayacağınız üzere,' 
bundan önceki Danışma Kurulu kararın
da, bazı yasaların 16 - 17 Haziran Cuma 
ve Cumartesi günlerinde de Genel Kuru
lun çalışması suretiyle görüşülmesi pren
sip olarak kabul edilmişti; ayrıca, Genel 
Kurulun, 15.00 - 19.00, 20.30 - 24.00 sa
adeti arasında çalışması da kabul edilmiş
ti. Buna ilaveten bugün yine Danışma Ku
rulu toplanmış ve biraz önce arkadaşımı
zın okuduğu öneriyi Genel Kurula sun
mayı kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" bölümüne geçiyoruz : 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLİ 
DİĞER 

1. —Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadastnm, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Saydı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü FJc-
rustntn Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra ila
ve Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millt Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Soyut: 228) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Konya 
Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkada
şının kanun teklifini Komisyon geri almıştı 
ve bugüne kadar Başkanlığımıza intikal et
memiştir, bu nedenle, görüşmeleri ertelen
miştir. 

2. — Avrupa Sosyal Şortum Onaylanma-
suun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağltk ve. Sosyal Ifkr ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/571) (S. Sayısı: 263) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Avrupa 
Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının gö
rülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını onayınıza sunacağım : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına, Sayın Fuat Atalay söz istemiş
lerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Avrupa Sosyal Şartının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

(1) 263 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
İŞLER 

Dair Kanun Tasansı hakkında Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun düşünce
lerini arz edeceğim. Bu vesileyle, hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz sonra de
taylarını konuşacağımız Avrupa Sosyal 
Şartı Anlaşmasının Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmasını, bütün içinde 
bulunduğu olumsuzluklara rağmen, cid
dî bir gelişme olarak gördüğümüzü ifade 
etmek istiyorum. 

Avrupa Konseyi üye ülkeleri tarafın
dan 1961 yılında Törino'da imzalanan ve 
1965 yılında yürürlüğe giren ve şu anda 
Yüce Parlamentoya sevk edilen Avrupa 
Sosyal Şartı Anlaşması, özellikle üye ülke
lerin sosyal yaşamlarında çok temel bir 
belge niteliğindedir. 

Sayın üyeler, bu Sosyal Şart Anlaş
ması ile : Çalışma hakkı üzerindeki engel
lerin kaldırılması; adil çalışma koşulları
nın yaratılması; sağlıklı ve güvenli çalış
ma hakkının elde edilmesi; adil ücret hak
kı ve bununla bağıntılı olarak işçilerin 
kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam dü
zeyi sağlayacak bir ücret hakkına sahip ol
ma koşullan; kadın ve erkek işçilerin, eşit 
işe eşit ücret hakları; çalışanların özgür ve 
sınırsız şekilde örgütlenme hakkı; toplu 
pazarlık hakkı; çocukların ve gençlerin ko
runma hakları; çalışan kadınların çalışma 
koşullarında her türlü sosyal güvenceye sa
hip olma hakkı; anne ve çocukların sos
yal ve ekonomik alanda korunma hakları 
ve daha birçok hak hedeflenmiş bulun
maktadır. 

Ancak, Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Yüce Parlamentoya sunulan bu ta
sarıda, söz konusu sosyal şartın, Türkiye 
koşulları açısından içinin boşaltılarak 
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getirildiğini de üzülerek ifade etmek isti
yorum. Peki, madem böyle Türkiye'deki 
çalışanların sosyal yaşamına yeni bir şey 
getirmeyecekse, bu sosyal şart neden bu 
kadar acil olarak hemen komisyonlarda 
görüşüldü ve Parlamentoya, Danışma Ku
rulunun kararı ile acilen görüşme çerçe
vesinde getirildi?.. Bunun nedeni, Ulusla
rarası Çalışma Örgütünün 1988 yılı içe
risindeki müzakerelerinde ve Uluslarara
sı Çalışma Örgütü Uygulama Komitesi
nin ve Uzmanlar Komisyonunun 1989 yılı 
raporlarında, bu sosyal şartın Türkiye ta
rafından imzalanan isteminden kaynak
landığını ifade etmek istiyoruz. Ancak, ne 
yazık ki, Uluslararası Çalışma Örgütünün 
İzleme Komitesinin talepleri sadece yü
zeysel olarak değerlendirilmiş; nitekim, 
geçtiğimiz yılın başında ve bu yasama yı
lı içerisinde işçi hakları ile ilgili Toplu Pa
zarlık ve Sendika Yasası ile ilgili yapılan 
göstermelik değişikliğin ötesine gidileme
miş; nitekim, bu Sosyal Şart Anlaşmasın
da da aynı hadise amaçlanmış, böylece 
amaca da maalesef ulaşılmamış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, mu
halefetin eleştirilerine vermiş olduğu ce
vapta, birçok ülkenin de bu anlaşmanın 
bir kasım maddelerini anlaşma dışında bu
lundurduğunu gerekçe olarak ortaya koy
maktaydı ve ne yazık ki, buna İngiltere ör
neğini vermekteydi. 

Bu anlaşmanın bir özelliği var : An
laşmanın ikinci kısmının 20 inci madde
sinde, maalesef, tabiî Türkiye gibi bir kı
sım ülkelerde hangi koşullarda parlamen
tolardan geçirileceği düşünülmeden belki 
de, üye ülkelere bir esneklik verilmekte; 
toplam 72 fıkradan en az 45 fıkranın sos
yal şart kapsamında onaylanma şartını ge
tirmekte ve maalesef şimdi bu tasarıyla, 
asgarî 45 fıkra şartına, Hükümet, tasarı
sında sadece bir fıkra eklemekte ve 46 fık

rayla bu anlaşmanın bu Parlamentodan 
geçmesini istemektedir. 

Zaman zaman eleştirdiğimiz Kıbns 
Cumhuriyeti dahi bu anlaşmayı 17 çekin
ceyle imzalamış bulunmaktadır, Dani
marka 11, Federal Almanya 5; Yunanistan 
3; İzlanda 9; İtalya, hiçbir rezerv koyma
dan imzalamıştır bu Sosyal Şartı; Norveç 
7; İsveç 10; İngiltere 10; Malta 8 çekin
ceyle imzalamış bulunmaktadır. Bu çekin
celere rağmen bu ilgili ülkeler, çalışma ya-
şamlanyla ilgili mevzuatlarında çok daha 
ileri düzenlemelere sahiptirler. 

Özellikle onay kapsamı dışında tutu
lan maddelerin en önemlileri olarak gör
düğümüz iki madde vardır : Bir tanesi, 
teşkilatlanma hakkıdır; diğeri de, toplu pa
zarlık hakkıdır. 

Teşkilatlanma hakkında, işçilerin ve 
işverenlerin sosyal ve ekonomik çıkarları
nın korunması amacıyla yerel, ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar kurma ve bu ku
ruluşlara üye olma hürriyetlerinin sağlan
ması ve geliştirilmesi amacıyla, ulusal 
mevzuatın bu hürriyeti kısıtlayacak şekil
de olmayacağını ve bu şekilde uygulanma
yacağını taahhüt eden maddeyi kapsam 
dışında bulundurmasıdır. Bu maddenin 
onay dışı tutulmasıyla ilgili sorulara Hü
kümet maalesef gerekli cevabı vereme
mektedir. Özellikle Silahlı Kuvvetler men
suplarının sendika kurma haklarının be
lirli şekillerde, belirli kategorilerle onay dı
şında tutulması, zaten bu maddede yer al
maktadır, ama. Sayın Bakan açıklamala
rında, özellikle memurlann sendika kur
ma haklarıyla ilgili Anayasada ciddî en
gellerin bulunduğunu ifade etmektedir. 
Halbuki, Anayasada çok kısıtlı bulduğu
muz ve değiştirilmesinin kaçınılmaz oldu
ğunu parti olarak her zaman ifade ettiği
miz bu Anayasada dahi, memurlann sen
dika kurma hakkıyla ilgili kısıtlayıcı bir 
hüküm yoktur; ama görülmektedir ki, zi-
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hinlerimizdeki yasaklan aşmak, yasalar
da var olanları aşmaktan daha zordur. 

Anayasanın 51 ve 52 nci maddeleri, 
işçilerin sendika kurma haklarından bah
setmektedir. Anayasanın dar anlamda yo-
.rumlanamayacağı da, temel hukuk ilkesi
dir. Nitekim, Anayasanın 13 üncü mad
desi, ' 'Temel hak ve hürriyederle ilgili ge
nel ve özel sınırlamalar demokratik top
lum düzeninin gereklerine aykırı ola
maz..." hükmünü taşımaktadır. Kuşkulu, 
belirsiz durumlarda özgürlük yararına yo
rum yapılması, temel bir ilkedir. Ayrıca, 
iç hukuktaki bu boşluğa karşılık memur
ların sendika hakkının, iki tane imzaladı
ğımız uluslararası sözleşmeyle yasal bir 
hak olduğunu da bilmekteyiz. Bunlardan 
bir tanesi İnsan Haklan Avrupa Sözleş-
mesidir, diğeri de Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)'nün 98 sayılı "Örgütlen
me ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi" -
dir. Yine 1982 Anayasasına göre, bu ulus
lararası anlaşmalar kanun hükmünde ol
duğuna göre, artık, bunun inkftnnın ve
ya bu konuda yasal boşluk aramanın.pek 
samimî olmadığını ifade etmek istiyoruz. 

Sayın üyeler, nitekim, Uluslararası 
Çalışma Örgütü Uzmanlar Komisyonu, 
Mart-1989 raporunda, bakın, Türkiye ile 
ilgili ne değerlendirme yapmaktadır : "Bu 
konudaki belirsizliğin sürüp gitmesi nede
niyle Komisyon, 98 sayılı Sözleşme bağ
lamında, sözleşmenin kapsadığı kamu gö
revlilerinin; yani devlet yönetiminin gö
revlileri olmayan kamu görevlilerinin sen
dikalaşma ve çalışma koşullannı özgürce 
görüşme; yani toplu pazarlık hakkından 
yararlanıp yararlanmadıklarının belirtil
mesini ve gelecek raporunda buna ilişkin 
yasa ve yönetmelik metinlerini gönderme
sini Hükümetten ister" demektedir. 

Yine, ILO'hun gündeminde olan ve 
geçtiğimiz günlerde ve halen görüşülmek
te olan Uluslararası Çalışma örgütü Ap

likasyon izleme Komisyonunun belirleme
lerinde, Türk Hükümetinin yıllardan be
ri bu örgütü oyaladığından bahsedilmek
tedir. Parlamentodan geçen bütün yasa
lara rağmen olumlu hiçbir gelişmenin ol
madığını ifade etmektedir ve Türkiye'de
ki çalışma koşullan ile ilgili tablonun bir 
hayli olumsuz olduğunu işç* temsilcileri, 
bugünkü örgüt toplantısına sunmuş bu
lunmaktadırlar. 

Sayın Başkan, saym üyeler; memur-
lann sendika hakkını dışlayan, bir olana
ğı böylesine inatla dışlayan Hükümetin bu 
davranışını anlamadığımızı ifade etmek is
tiyoruz. Aynı şekilde, Sayın Başbakanın, 
Anayasanın demokratikleştirilmesi, temel 
hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerin 
bir an önce yapılması istemlerinin de sa
mimî olmadığını, bu Sosyal Şart Anlaşma
sıyla bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Bir taraftan, Anayasadaki çalışma ya
şamına, sosyal yaşama ilişkin birçok kısıt
lamanın kaldırılacağından bahsedilirken, 
uluslararası anlaşmalarla getirilen ve kı
sıtlı 1982 Anayasasına dahi aykm olma
yan bir düzenlemeyi aykm görmenin, te
mel hukuk kurallanna da demokratikleş
meye dönük yaklaşıma samimî bakılma
dığım gösterdiğini ifade etmek istiyorum. 

Anayasada, insanlann nefes alma öz
gürlüğünün de yazılma gereğini kimse sa
vunamaz ve bu olmadığına göre, bunun da 
yasak yorumuna girdiğini, saym Hüküme
tin anlayışı ile gayet kolay ifade edebiliriz. 

Kapsam dışında bırakılan diğer bir 
madde -ki, çok önemlidir- toplu pazarlık 
hakkı ile ilgilidir. Çalışma Bakanı, toplu 
pazarlık hakkı ile ilgili maddenin, işçiler
le işverenler arasındaki danışmayı güçlen
dirmek; çalışma şartlarının toplusözleşme
ler yoluyla düzenlenmesi için, gerekli ve 
uygun görülen hallarde, işçi ve işveren ku
ruluştan arasında ihtiyarî görüşme meka
nizmasının geliştirilmesini; iş uyuşmazlık-
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larının halli için uygun bir uzlaşma ve ih
tiyarî tahkim mekanizmasının tesis ve kul
lanılmasının geliştirilmesini amaçlayan bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına hiçbir 
itirazının bulunmadığını ifade etmiştir ve 
bu, Dışişleri Komisyonundan aynen bu şe
kilde geçmiştir. 

Ancak, dördüncü fıkrada, toplusöz
leşmelerden doğan yükümlülüklerle ilgili 
menfaat çatışmalarında, grev hakkı dahil, 
işçilere ve işverenlere toplu eylem hakkı 
tanınması konusunda ciddî kaygıları oldu
ğundan dolayı, bu maddenin kapsam dı
şında tutulduğunu ifade etmişlerdir. 

Şimdi biz, biraz sonraki görüşmeler
de, gerek teşkilatlanma hakkına ait 5 inci 
madde ve gerekse 6 ncı madde ile ilgili ola
rak değişiklik önergeleri vereceğiz; hem 
partimizin program ve düşünceleri doğ
rultusunda vereceğiz hem de Sayın Baka
nın ifade ettiği kısıtlılık koşuluna alterna
tif bir önerge vereceğiz. Umut ediyoruz, 
bu önergeler, bu görüşmeler ışığında sa
mimî olarak değerlendirilir ve Uluslara
rası Çalışma Örgütünün istemleri, Tür
kiye'de çalışan imanların çıkarları doğrul
tusunda değişikliğe uğrar ve anlaşma, ger
çekten, içerik bularak onaylanmış olur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; özellikle 
anlaşma kapsamı dışında bulundurulan 
diğer önemli birkaç maddeden bahsetmek 
istiyorum : 

Bunlardan bir tanesi olan çocukların 
ve gençlerin korunma hakkıyla ilgili 7 nci 
maddenin çok önemli fıkralarının kapsam 
dışında olduğunu görüyoruz. 

7 nci maddenin, tehlikeli ve sağlığa 
aykın addedilen işler bakımından daha 
yüksek bir asgarî çalışma yaşı öngören 
2 nci fıkrasının; öngörülen sağlık, ahlak 
ve eğitimlerine zarar vermeyecek hafif iş
lerde çalışmaları hariç, çocukların ve genç
lerin asgarî istihdam yaşının 15 olarak tes
pit edildiği 1 inci fıkrasının; 18 yaşın al

tındaki işçilerin, en az 3 haftalık yıllık üc
retli izne hak sahibi olduklarının öngörül
düğü 7 nci fıkrasının ve çocukların ve 
gençlerin maruz kaldıkları bedenî ve ah
lakî tehlikelerle, dolaylı ve dolaysız olarak 
işten ileri gelen bu tip tehlikelere karşı özel 
korunma tedbirlerinin alınmasını şart ko
şan 10 uncu fıkrasının kapsam dışında bu
lunduğunu üzülerek ifade etmek istiyoruz. 

Yine, çalışan kadınların korunma 
hakkı ile ilgili 8 inci maddenin : Ücretli 
izin, sosyal güvenlik yardımları; doğum iz-
nindeki bir kadının hizmet akdinin feshi
ni veya doğum izni sırasında sona erecek 
tarzda fesih ihbarında bulunulmasını ya
saklayan 2 nci fıkra; emzikli annelerin ve 
kadın işçilerin, sanayi işlerinde gece çalış-
tırılmamaları gibi birtakım düzenlemele
rin kapsam dışında tutulduğunu gö
rüyoruz. 

Tasarının 2 nci maddesinde, adil ça
lışma şartları hakkı, resmî tatillerde ücret 
ödenmesini öngörme; en az iki haftalık yıl
lık ücretli izin verilmesi; sağlıklı ve güvenli 
çalışma koşullarının sağlanması gibi, adil 
ücret hakları, gibi çok önemli maddelerin 
de bu onayın dışında tutulduğunu anla
manın çok güç olduğunu ifade etmek is
tiyoruz. 

Sonuç itibariyle, bu tasarının 1 inci 
bölümünde amaçlanan hedeflerin, sosyal 
çalışma koşullarının geliştirilmesine dönük 
olduğunu; ama yaptırımcı bir düzenleme
ye sahip olmadığını bildiğimizden dolayı, 
2 nci maddeye konulan çekincelerin, onay 
kapsamı dışında bulundurulan maddele
rin sayısal fazlalığı, niteliksel önemi itiba
riyle bu Sosyal Şart Anlaşmasının Türki
ye'de, daha önceliklerde olduğu gibi, bir 
makyajdan, bir göstermeden ileri gitme
diğini açıkça görüyoruz. 

Bu konuda sorulan sorulara verilen 
cevapta, Hükümet, Türkiye'deki sosyo
ekonomik koşulların henüz yeterli olmadığını; 
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özellikle, çocukların yaşam koşullarının 
geliştirilmesi, kadınların yaşam koşulları
nın geliştirilmesiyle ilgili olarak tarım sek
töründe ciddî bir sorun olduğunu ifade et
mektedir. 

Anlaşılan o ki, Türkiye'de sermaye 
birikiminin belirli bir noktaya gelmesini 
hedefleyen Siyasî İktidar, çalışanların ya
şam koşullarının iyileştirilmesine dönük 
böylesine önemli bir fırsatı kaçırmaktadır 
ve bundan dolayı önümüzdeki dönem 
mevcut hukukî düzenlemelerdeki çelişki
leri ortadan kaldıracak, onları bu sosyal 
şart paraleline getirecek iyileştirmeleri 
yapması beklenirken, kısmen o olumsuz
lukları gerekçe göstererek, böylesine bir ta
rihî fırsatı kaçırmaktadır. 

Bu çerçevede, bütün bu olumsuzluk
lara rağmen, sosyal şartın içerisinde bu
lundurduğu özel bir hükümden dolayı; 
sosyal şartın onaylandığı tarih itibariyle 
kapsam dışı bıraktığı birçok düzenleme
nin ileriki hükümetler tarafından kapsam 
içine alınabileceği özelliğinden dolayı, bu 
Sosyal Şart Anlaşmasına Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun olumlu oy vere
ceğini ifade ediyorum. Temenni ediyoruz 
ki, temel hak ve özgürlüklerle ilgili çalış
ma yaşamının düzenlenmesine dönük bu 
maddelerin sosyal şart kapsamına konul
masının da Sosyaldemokrat Halkçı parti 
hükümetine nasip olacağına inanıyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
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Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan» 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çer
çevesinde hazırlanan ve 18.10.1961 tarihin
de Torino'da imzalanan "Avrupa Sosyal 
Şartı" nın Dibace, Bölüm I, III, IV, V ve 
ekinin tümü ile, II nci bölümünün aşağı
daki "beyan" metni çerçevesinde onay
lanması uygun bulunmuştur : 

"a) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (b) bendine göre; 1, 12, 13, 16 
ve 19 uncu maddelerin tüm fıkralarıyla 
aynen, 

b) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (c) bendine göre; 9, 10, 11, 14, 
17 ve 18 inci maddelerin tüm fıkralarıyla 
aynen, 

c) 4 üncü maddesinin 3 üncü ve 
5 inci fıkraları, 

d) 7 nci maddesinin 3, 4, 5, 6, 8 
ve 9 uncu fıkraları" kabul edilerek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önergeler vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı ta

sarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Fuat Erçetin 
Edirne 

İstemihan Talay 
İçel 
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a) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (b) bendine göre 1, 12, 13, 16 ve 
19 uncu maddelerinin tüm fıkralanyla, 
6 ncı maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarıyla. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı ta

sarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Kâzım Ulu soy 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

İstemihan Talay 
İçel 

Fuat Erçetin 
Edirne 

a) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (b) bendine göre 1, 5, 6, 12, 13, 
16 ve 19 uncu maddelerinin tüm fıkrala
nyla aynen. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı ta-

sannın 1 inci maddesinin (b) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Kâzım Ulu soy 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Fuat Erçetin 
Edirne 

İstemihan Talay 
İçel 

b) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (c) bendine göre, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 17 ve 18 inci maddelerinin 
tüm fıkralanyla aynen. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar oku
tup, işleme koyuyoruz efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı ta
sarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ve arkadaştan 

a) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (b) bendine göre; 1, 5, 6, 12, 13, 
16 ve 19 uncu maddelerinin tüm fıkrala
nyla aynen. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET CAVİT KAVAK (İs
tanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın 
Atalay; buyurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Efendim, genel gerekçeleri anlatamayaca
ğım. Burada parti olarak hadiseye nasıl 
baktığımızı söyledik. 

Hükümet, bu Sosyal Şart Anlaşma
sına ciddî olarak yaklaşıyorsa, Sayın Ba
kanın, "Katılmıyorum" ifadesi yeterli de
ğildir. Buraya çıkıp, özellikle 5 inci mad
denin neden kapsam dışında bulundurul
duğunun gerekçelerini ifade etmek zo
rundadır. 

Biraz önce parti grubumun düşünce
lerini anlatırken, kısıtlı 1982 Anayasasına 
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rağmen, memurların sendika kurma hakkı 
ile ilgili hiçbir engelin bulunmadığını, söy
ledim. Bu, sadece bizim partimizin görü
şü değildir. Partimiz dışında, çalışan, ör
gütlü örgütsüz birçok kesimin temsilcile
rinin, Türkiye'deki uluslararası üne sahip 
hukukçuların da görüşleri aynı doğrultu
dadır; ama bunların dışında, Hükümetin 
bir yükümlülüğü vardır, o da, imzasını at
tığımız uluslararası sözleşmelerdir. Onlar
dan bir tanesi, İnsan Hakları Avrupa Söz-
leşmesidir; diğeri de, ILO'nun 98 sayılı, 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı ile 
ilgili sözleşmesidir. 

Bu anlamda 5 inci ve 6 ncı maddey
le ilgili önergenin, tamamen uluslararası 
sözleşmeler paralelinde hazırlanmış bir 
değişiklik önergesi olduğunu ve Hükümet 
burada bu önergelere katılmadığı sürece 
de, kendilerinin, Anayasa değişikliği ile il
gili, demokratikleşme ile ilgili taleplerinin 
hiçbir şekilde ciddiye alınmasının müm
kün olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
At alay. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı Ta

sarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 

a) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (b) bendine göre 1, 12, 13, 16 ve 
19 uncu maddelerinin tüm fıkralarıyla, 6 
ncı maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarıyla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET CAVİT KAVAK (İs
tanbul) — Sayın Başkan, 1, 2, 13, 16 ve 
19 uncu maddeler, esasen tarafimızdan ka
bul edilmiş olan maddelerdir. 5 ve 6 ncı 
maddelerle ilgili olarak, bir önceki öner
gede verdiğimiz şekilde, katılmıyoruz. Söz 
konusu maddeler, bu hükümlerin tüm ça
lışanları kapsamında öngörüyor. Halbu
ki, mevzuatımız, bu hakları yalnızca işçi 
kesimine sağlamıştır. Dolayısıyla, şu an
daki mevzuatımızla çelişki halindedir. 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI MEHMET 

YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği, ça
lışanların örgütlenme hakkıyla ilgili öner
ge bu önerge değildir. Bu önerge, 6 ncı 
maddedeki toplu pazarlık hakkının 1, 2 ve 
3 üncü fıkralar kapsamına alıpmastyla il
gilidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
da Komisyonda açık şekilde bu maddenin 
1, 2 ve 3 üncü fıkraları ile ilgili, Hüküme
tin hiçbir olumsuz bakışının olmadığını 
ifade etmiştir. Bu anlamda, bizim öner
gemiz o değil, biraz önce reddedilen öner
ge o şekildedir; Sayın Bakanın ifadeleri 
doğrultusunda nispî bir iyileştirme getiren 
önergedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 263 sıra sayılı Ta
sarının 1 inci maddesinin (b) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 

b) 20 nci maddesinin bir numaralı 
fıkrasının (c) bendine göre, 2, 3, 4, 7, 8, 

.9, 10, 11, 14, 17 ve 18 inci maddelerinin 
tüm fıkralarıyla aynen. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET CAVİT KAVAK (İs
tanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, söyleyece
ğiniz bir şey var mı?.. Buyurun. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, bu öner
geyle, adil çalışma şartları hakkının (ki, 
resmî tatillerde ücret ödenmesini, en az iki 
haftalık yıllık ücretli izin verilmesini, ta
rif edildiği şekilde tehlikeli ve sağlığa za
rarlı işlerde çalışanlara ücretli ek izin ve
rilmesini veya bunların çalışma saatleri
nin azaltılmasını sağlamayı hedefleyen 
şartın 2 nci maddesinin) eklenmesi isten
mektedir. 

Yine, adil ücret hakkıyla ilgili işçile
rin kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam 
düzeyi sağlayacak bir ücrete hak sahibi ol
duklarını amaçlayan bir değişiklik getir
mektedir. Daha doğrusu, 4 üncü madde
nin birinci fıkrasını anlaşma kapsamına 
almaktadır. 

Hükümet, zaman zaman, çalışanlar
la ilgili olarak, Türkiye'de işçilerin, ken

dilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi 
sağlayan ücrete sahip olduklarını iddia et
mektedir. Eğer gerçekten buna inanıyor
larsa, 4 üncü maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarına neden bir çekince koydukları
nı da lütfen açıklasınlar. 

Sayın üyeler, sosyal ve ekonomik ko
şulların geri olduğu, bölgelerarası farklı
lıkların çok ciddî boyutlarda olduğu ülke
mizde, özellikle çalışan kadınların yasam 
koşullarının ciddî şekilde zaman zaman 
sabote edildiğini, olumsuz koşullara doğ
ru gittiğini görmekteyiz. Bu önerge, çalı
şan kadınların, ücretli izin, sosyal güven
lik yardımları veya kamu yardımları vası
tasıyla, kadınların doğumdan önce ve son
ra, en az toplam 12 haftaya kadar izinli sa
yılmalarını hedeflemektedir. Doğum iz-
nindeki bir kadının hizmet aktinin feshi
ni önleyen; emzikli annelerin bu maksat
la yeterli süt iznine sahip olmalarını amaç
layan; kadın işçilerin yeraltı maden işle
rinde ve gerektiğinde, tehlikeli, sağlığa za
rarlı veya ağır olmaları nedeniyle uygun 
addedilmeyen diğer bütün işlerde çalıştı
rılmalarını yasaklayan düzenlemelerdir. 
Bunların, çalışma mevzuatının hangi 
maddelerine aykırı olduğunu da anlaya
mıyoruz, göremiyoruz. 

Önergenin kabulü halinde, 8 inci 
maddenin, çocuklarla ilgili 7 inci madde
nin ve biraz önce ifade ettiğim 2 nci ve 
3 üncü maddelerin de kapsam içerisine 
alınacağını ifade ediyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 2. — Avrupa Sosyal Şartı'-
nın 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ge
reğince diğer maddelerin veya fıkraların 
bilahara kabulünü beyana, Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oya tabidir. 
Bu itibarla, açık oylamanın, kupala

rın sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

3 — İzmir MUletveküi Akoı Gönen'in, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Aydın MUletveküi Cengiz Alttnkaya'ntn, 
20J.1979 Tarih ve 2182 SaytU "657 Saydı Dev
let Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkmda Kanun"da Değişiklik Yapdması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Ankara MUletveküi 
Rua Ydmaz ve 45 Arkadaşının, 657 Saydı Devlet 
Memurları Kanununun Değişik 36 net Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun TeklğtvePlan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/109, 2/108, 
2/188) (S. Sayısı: 269, 269'a 1 inci ek) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasındaki, İzmir Milletvekili Akın Gönen'
in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Aydın Milletveki
li Cengiz Altınkaya'nın, 20.2.1979 Tarih ve 
2182 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun"da Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve An
kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 45 Ar
kadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Değişik 36 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkanım, bugünkü günde
me tekrar yetiştirmek üzere ve İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre, tasarının Ko
misyona iadesini' istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tasan, bugünkü gündeme yetiştiril

mek üzere'Komisyona iade edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

4. — 3294 Saydı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapü-
mast Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/585) (S. Sayısı : 264) (1) 

(1) 264 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sı
rasındaki, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Önder Kırlı; buyurun. 

SHP GRUBU ÂDINA İ. ÖNDER 
KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Kanununda değişiklik
ler getiren yasa tasarısıyla ilgili olarak, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini aktarmak üzere huzurunuzda
yım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhu
riyetinin niteliklerinden biri, sosyal dev
let olmasıdır. Biz, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti olarak, sosyal adaletin ve sosyal gü
venliğin sağlanması için, devletin sosyal 
devlet gibi çok önemli bir fonksiyonuna iş
lerlik kazandırılması gerektiğine içtenlik
le inanan bir partiyiz. Fakruzaruret için
de bulunanlara, muhtaçlara, geçici yaşam
sal zorluklar içine düşenlere, eğitim ve öğ
retimlerini sürdürebilmek için maddî ola
naklara gereksinimi olanlara yönelik ted
birler elbette alınmalıdır. Parti olarak bu
na da karşı değiliz; aksine, yanındayız. 

Ancak, halk arasında, "Fak-Fuk-
Fon" olarak adlandırılan bu yasa ile, Ana
yasanın emrettiği ve öngördüğü sosyal gü
venlik, refah ve mutluluk sağlanamaz, 
yaygınlaştırtlamaz; buna da inanıyoruz. 
Hatta, uygulama göstermiştir ki, bu ya
sa, sosyal güvenliğin yayılma ve gerçekles-
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meşini engelleyecek bir niteliğe bürünmüş, 
siyasal çıkar aracı olarak kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yasa, özünde, 
köktenci değil, zorlayıcı, palyatif tedbir
lere yöneliktir. Bir ülkede, sosyal güvenli
ğin tüm bireyleri kapsar biçimde yaygın
laştırılması Fak-Fuk-Fonlarla sağlanamaz. 
Anayasanın güvence altına aldığı, çalışma 
hakkını gerçekleştirmek için işsizliği ön
lemede, herkese iş yaratmada hiçbir çaba 
göstermeyeceksiniz, hatta, Sayın Başba
kan çıkıp, "Devlet, iş bulmak zorunda 
değildir" diyecek, ama, arkadan "Fak-
Fuk-Fon muhtaç ve fakruzaruret içindeki 
insanlara sosyal güvence getirecek" diye
ceksiniz... 

Değerli arkadaşlarım, birbirimizi 
kandırmayalım; insanları, zamlarla, işsiz
likle karşı karşıya bırakmamak; açlığa ve 
fakirliğe mahkûm etmemek, sosyal adalete 
gerçekten inanan hükümetlerin temel gö
revlerinden biridir. Bu yolda tedbirler al
madan, "Yardım ediyoruz, sosyal adaleti 
gerçekleştiriyoruz" demek, bir büyük al
datmacadır; tıpkı, eşeği çalınan Nasrettin 
Hoca'nın semerini bulduğu zaman sevin-
dirilmesi gibi. 

Böylesi gerekçelerle çıkarılan bu ya
sa ile, mahalledeki fakir fukaraya 2 kilog
ram pirinç, 3 metre patiska, 250 kilogram 
odun verince, fakirliği ve fukaralığı orta
dan kaldırmak mümkün olmuş mudur? 
Akıl almaz çarpık, yanlış uygulamaları; 
zengini daha zengin eden, fakiri himme
te muhtaç hale getiren insafsız ANAP po
litikalarının sonucu, ortadirek de yoksul-
laştığı için, şimdi, zecri tedbirler içeren bir 
yasa değişikliği önerisiyle karşı karşıyayız. 

ANAP, sosyal adaleti ve sosyal güven
liği gerçekleştirmek için, çözüm aramıyor; 
bu görüntü altında, kendisinin yarattığı, 
yaygınlaştırdığı yoksulluğu istismarla, si
yasal amaçları doğrultusunda yandaş bul
mak, yandaş tatmin etmek, insanları po-
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litik tercihlerinde baskıya almak yolunda 
ulufe dağıtımı için, bir yandan kaynak arı
yor, bir yandan da -artık büyük çoğunlu
ğu SHP'nin olan- muhalefetin elindeki be
lediyelere yeni baskı yöntemleri uygula
mak, onları başarısız kılmak istiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu yasanın çı
karılışı sırasında, parti olarak gerçekleşti
rilmek istenen asıl amacın siyasî olduğu
nu, Anavatan iktidarının seçim kazanmak 
amacıyla "Fak-Fuk Fon"lan kullanacağı
nı, bu kürsüde dile getirmiştik. Zaman ve 
uygulama, ne kadar haklı olduğumuzu or
taya koydu. Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Yasasının malî olanakları, 
gerçekten ihtiyacı olanlardan ziyade, se
çimlere beş dakika kala, bazı yerlerde 
5 kilogramlık yağ, 2 kilogramlık pirinç, 
3 kilogramlık şeker paketleri halinde, bazı 
yerlerde 40-50 bin lira olarak seçmenlere 
dağıtıldı; açıkça ve kesin olarak, ANAP ik
tidarını pekiştirebilme uğrunda savruldu. 

Sonuç ne olmuştur? Bunun cevabı
nı, geçtiğimiz yerel seçimler, bütün çıplak
lığıyla ortaya koydu. Ortadirek masalla
rıyla iktidar olup, ortadireğin belini kıran
lar, insanlarımızı insafsız ve gaddar zam 
cenderesi altında ezen politikaların sahip
leri, dağıttıkları Fak-Fuk Fon paralarına 
rağmen, demokrasinin tokadını yediler. 
Anavatan, şimdi, ancak yüzde 21,80'lik 
oyuyla ülkenin üçüncü partisidir. Halkın, 
"Seni artık istemiyorum, çek git" ferya
dına kulak asmaz görünerek, iktidar kol
tuğunu terk etmeden önce, kamuoyunda 
bu yasayla puan kazanmanın yollarını ara
maktadır. 

Amaç ikilidir : Bir yandan, gitmek 
zorunda olduğu, asla kaçamayacağı bir er
ken seçim öncesinde, kendisine daha faz
la dağıtım olanağı sağlayacağına inandı
ğı özel fonlar ayarlamak; diğer yandan, 
Hükümetçe getirilen önümüzdeki bu ta
sarının, açıklıkla ortaya koyduğu gerçek, 

26 Mart yerel seçimlerinde başanya ula
şan muhalefet belediyelerinin elini kolu
nu bağlamak, onları Anavatanlı belediye
lerin bıraktığı borç batağı içinde daha da 
etkisizleştirmektir. Bu yasa tasansıyla, be
lediyenin yardım ve alacaklanna daha 
kaynağında el koyma, olmadı, maflannı 
haczetme yollannı açıyorsunuz. Bıraktığı
nız yıkım tablosu içinde, memuruna, iş
çisine maaşını ödeyemeyecek hale getirdi
ğiniz belediyeler; onların, işçisiyle memu
ruyla tüm çalışanlan, şu anda gerçekten 
fakruzaruret içindedir, muhtacı himmet 
duruma düşürülmüştür. Asıl yardıma ih
tiyacı olanlar, asıl Fak-Fuk-Fondan yarar
lanma durumu kertesine getirilenler, sa
vurgan Anavatan yönetimiyle çaresizlik ve 
yokluğa düşürülmüş olan belediyeleri
ni izdir. 

Şimdi, bu belediyelerin başlan üze
rinde, yeni Demokles kılıçlan sallandınl-
mak isteniyor. "Seçim var" diye, yerel se
çimler öncesinde, bir yıla yakın süreyle 
Anavatanlı belediyelerin borç taksitlerini 
kesmeyerek, onlara 1989 gelirlerini de kul
landırdınız; şimdi bunlann tümü, yeni be
lediyelerden kesiliyor. Belediyeler, gayri-
menkullerini satışa çıkarmış durumdalar. 
Ülkemizin Başbakanı, devletin radyosun
da, televizyonunda "Yükten kurtulduk, 
bulsunlar parayı, yapsınlar işi" diyor. De
mokrasi ile, yerel yönetimlerin özerkliği ile 
uzaktan, yakından ilgisi olmayan bu tu
tum ve davranışlann ardından, bu yasa ta
şansın! getireceksiniz; yani, belediyelerin 
yasal gelirlerini kaynakta kırpacaksınız; 
yetmeyecek, belediyelerin gelirlerini hac
zedeceksiniz. Nerede demokrasi, nerede 
yerel yönetimlerin özerkliği, nerede, sizin 
lafın sırası geldiğinde ballandıra ballandı
ra anlatmaya çalıştığınız, yerel yönetim
lerin muhtariyeti? 

Bu yasa, muhalefet belediyelerine bir 
baskı yasasıdır. Hiç kuşkusuz, uygulamada, 
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kaynakta kesintiye de, icra baskısına da 
uğrayacak olanlar, muhalefet belediyeleri 
olacaktır. Çünkü, kanunun açık ifadesi 
bunu gösteriyor. Görünen köye kılavuz ge
rekmiyor. 

Yasanın 4 üncü maddesiyle, yazılı 
müracaat üzerine kesinti; ek madde l'e 
göre de 6183 sayılı Yasaya göre takibat ge
tiriliyor. Yazılı müracaatın, hangi beledi
yeler için kullanılacağı tamamen takdire 
bağlı. Anavatan iktidarının partizan yö
netiminde, bu takdirin ANAP'lı belediye
ler için kullanılmayacağı tartışmasız. 

Diğer yandan, sorumlular hakkında 
cezaî takibat getiriyorsunuz bu yasayla. 
Geçmişte Anavatanlı belediyelerin har vu
rup harman savunmasıyla acze düşen be
lediyelerimiz, bugün kendi çalışanlarına 
ücretlerini veremeyecek, oylarını aldığı 
halka hizmet götüremeyecek, ama Fak-
Fuk-Fon payını ödeyemedikleri için bele
diye başkanları ayrıca ceza takibatına uğ
rayacaklar. Asıl işlevlerini yerine getireme
dikleri için, yani hizmet götüremedikleri, 
yani memurlarının işçilerinin paralarını 
ödeyemedikleri için sorumlulukları sade
ce siyasî olacak, ama Fak-Fuk-Fon kesin
tisini ödeyemedikleri için sorumlulukları 
cezaî olacaktır. Böyle bir görüşün hukuk 
mantığı ile açıklanabilir bir yanı yoktur. 

Parlamentomuzun değerli üyeleri, 
bütün bu nedenlerle, yasa tasarısının 4 ün
cü maddesinin tasarı metninden tümüyle 
çıkarılması ve ek madde Tin, 6İ83 sayılı 
Yasa uygulaması ve de cezaî sorumluluk 
açısından, mahallî idareleri kapsam dışı 
bırakması gerektiği inancındayız. 

Bu yoldaki önerilerimizin kabulünü 
diliyoruz; aksi halde, amacı çok açık olan 
bu yasaya olumlu oy vermemiz mümkün 
olmayacaktır. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Tevfik Ertüzün; buyurun. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 3294 
sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Meclis Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Değerli üyeler, bu yasa değişikliğinin, 
bize göre, iki amacı bulunmaktadır. Bun
lardan birincisi, Türkiye'ye her ne suret
le olursa olsun kabul edilmiş veya gelmiş 
kişilere yardım etmek maksadıyla kanu
nun kapsamının genişletilmek isten
mesidir. 

Bize göre, ülkemize gelen herkese, 
ırk, din, mezhep, dil ayırımı gözetmeksi
zin, kim olursa olsun, ülkemize gelen bü
tün insanlara; ama özellikle muhtaç du
rumdaki soydaşlarımıza yardım etmek, 
onlan desteklemek, millî, manevî ve insanî 
bir vecibedir. Üstelik, Türk milletinin asa
leti ruhanîyesinin tabiî bir gereğidir ve te
zahürüdür. Ancak, kanunun genişletilme
siyle, bir süreden beri Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye bütün uluslararası sözleşmeler 
ihlal edilerek, iki ülke arasındaki bütün 
anlaşmalar ihlal edilerek gönderilen ve sa
yıları giderek artan soydaşlarımıza ayrı
lacak kaynaklar yeterli olamayacaktır. Bu 
itibarla, bu kanun çerçevesinde sağlana
cak destekleri âcil bir imkân olarak ele 
alıp, yeni, köklü bir düzenleme içinde ça
re aramamız daha doğru olacaktır. Bu 
köklü düzenleme, bütçede yer alan yedek 
ödeneklerin harekete geçirilmesi olabile
ceği gibi, bu amaca münhasır olarak, ye
ni bir fonun teşkili de olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, müsa
ade eder misiniz?.. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞITU İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Kore Cum

huriyeti Meclis Başkanı Jaison Kim Başkanlığtn-
daki Parlamento Heyetine Başkan tarafından "Hoş 
geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan 
Kore Cumhuriyeti Millî Meclis Başkanı 
Sayın Jaison Kim Başkanlığındaki Parla
mento Heyeti şu anda Meclisimizi onur
landırmış bulunmaktadırlar. 

Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, 
"Hoş geldiniz" diyorum. ("Bravo" ses
leri, alkışlar) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

4, — 3294 Sayût Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapd-
mast Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/585) (S. Sayısı : 264) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, devam 
edin efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bu arada, 
kanun tasarısının amaç maddesinde yer 
alan önemli bir noktaya da işaret etmek 
istiyorum. Bilindiği gibi, Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 
1 inci maddesinde, kanunun amacının, 
sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak, 
gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi 
edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmayı teşvik etmek olduğu be
lirtilmektedir. 

Bilindiği gibi bu kanuna dayalı ola
rak kurulan fonda oluşan kaynaklar, yak
laşık olarak, Türkiye'nin bir yılda yarat
tığı millî gelirin binde l'i civanndadır. Bu 
itibarla, binde l'lik bir kaynakla, Türki
ye'de, özellikle 1980 sonrasında, fevkala
de çarpılan gelir dağılımı adaletini düzelt
mek mümkün değildir. O itibarla, kanun 
tasarısının amaç maddesinde yer alan ge
lir dağılımının, bu kanun yoluyla sağla
nacak fonlarla daha adilane tevzi edilme

si tarzındaki amacı, gerçekleşmesi imkân
sız, muhayyel bir amaç olarak nitelendir
diğimi belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu ka
nun değişikliğiyle öngörülen ikinci amaç, 
zannedersem, tasarının gerçek amacını 
teşkil ediyor. 1 inci maddede yapılan ma
sumane bir değişikliğin arkasına âdeta sı
ğınılarak, 4 üncü maddeyle, belediye ge
lirlerinden Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Fonuna aktarılan yüzde 2'lik payın 
belediyelerden Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanunla tahsil edil
mesi öngörülmektedir. 

Değerli üyeler, bildiğiniz gibi, 
26 Mart 1989 mahallî idareler seçimle
rinden sonra Türkiye'deki hemen hemen 
bütün belediyelerin -ister şehir belediyesi 
olsun, ister ilçe ve isterse belde belediyesi 
olsun- fevkalade zor malî şartlar içinde ol
dukları ortadadır. Belediyelerin çoğu, 1989 
yılı gelirlerinin önemli bir bölümünü, hat
ta birçok belediye gelirinin tamamını kul
lanmak bir yana, elindeki gayrimenkulle-
rinin de önemli bir kısmını satmış bulun
maktadır. Dolayısıyla, bugün belediyeler 
ciddî bir kaynak sıkıntısı içinde bulun
maktadırlar. 

İşte, bu kanun tasarısının 4 üncü 
maddesiyle, bu fondan belediyelere aktan-
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lan yüzde 2'lik payın, kaynağından kesi
lerek tahsil edilmesi öngörülmektedir. Bu
gün malî zorluklar içinde kalan belediye
ler, kanunî görevlerini yerine getirmekte 
ve halka hizmet götürmekte fevkalade zor
luklarla karşılaşırken, bir de yüzde 2'lik 
bir kaynağın, henüz kendilerinin eline geç
meden stopaj yoluyla kesilmesinin, bele
diyeleri -hem görev yapmakta ve hem de 
halka hizmet götürmekte- fevkalade zor
luklar içinde bırakacağı açıktır. 

Ayrıca, şu noktaya da işaret etmek is
terim ki, belediyeler, halkın oyuyla yöne
timi belirlenen özerk müesseselerdir. Bu 
kanun tasarısı ile belediyelerin kaynakla
rına böyle bir müdahale, belediyelerimi
zin malî özerkliklerini de ciddî biçimde 
engelleyecektir. 

Ayrıca, belediyelerin iktisadî ve tica
rî işletmelerine ait kanunî hisselerinin da
hi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanuna tabi olacak olması, 
belediyeleri, hizmet götüremez hale geti
recektir. Mesela, bu yüzde 2'lik kesinti için 
belediyelerin ekmek fabrikaları, yahut da 
otobüs işletmeleri haczedilebilecektir. Do
layısıyla, kanun tasarısının 4 üncü mad
desinin yasa tasarısından çıkarılması ge
reğine, hele bugünkü şartlarda bunun 
mutlaka gerekli olduğuna inanıyoruz. 
Eğer bu mümkün olmuyorsa, en azından 
kanun tasarısının 4 üncü maddesi, "Ge
lir fazlası veren belediyelere tatbik edilir 
tarzında" düzeltilmesinde büyük fayda 
olacağı kanaatindeyiz. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşle
rimi Yüce Meclise bu şekilde arz eder, say
gılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ömer Okan Çağlar; buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan kanun tasarısı hakkında Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan evvel, hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
29 Kasım seçimlerinden sonra muhalefe
tin diline doladığı ve bugüne kadar halen 
çiklet gibi çiğnediği bir fon konusu var. 
Evet, bu fonlara acaba nereden ihtiyaç du
yuldu, bu fonları kimler getirdi? Geçmi
şe dönmekte, emin olunuz ki, çok büyük 
yarar var. 

Türkiye'de fonlar 143 adettir. 143 
adet fonun 56 tanesi üniversitelere ait fon
lar olup, 32 tanesi de 1984 yılı başından 
beri Hükümet olan İktidarımıza aittir. Biz 
ne gibi fon yasaları sıkardık?.. Bugüne ka
dar çıkması gereken, fakat çıkarılamayan 
fonları ihdas ettik. Örneğin, Kıbrıs Ha
rekâtında Amerika'ya el açtığımız günle
ri unutmamamız lazımdır arkadaşlar. Ne 
yaptık? Kendi uçağımızı kendimiz yapa
bilmek için Savunma Sanayii Destekleme 
Fonunu kurduk... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Onları Bulgaristan'a gönderin de... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lüt
fen müdahale etmeyin. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — .... Türklüğün gururu olan F-16 
uçaklarını yaptık. Bu memlekette biz, si
zin yapamadıklarınızı yaptık. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Adam orada soykırım yapıyor; onları, 
Bulgaristan'a gönderin... Başka bir şey 
yaptığınız yok, Bulgaristan'ın yaptığı kar
şısında. Utanın, utanın! 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Evet, biz yaptık; daha da yapacağız. 

— 306 — 



T.B.M.M. B : 103 16 . 6 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, karşılıklı 
konuşmayalım. 

Lütfen konuşmanıza devam edin. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Dedik ki, biz, sosyal adalete inanan 
bir partiyiz ve sosyal adalete inandığımız 
için de, daha ziyade, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi mükelleflerinden alman gelirlerle 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
nu kurduk. Bunlarla ne yaptık? Bunlar
la, bugüne kadar çocuğunu muayene et-
tirememiş kişinin yardımına koştuk. Bu
nunla, evinde sıcak bir çorba kaynatama-
yan kişinin yardımına koştuk. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Seçimden seçime... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Bugün de diyoruz ki, biz, bundan 
böyle Türkiye'ye gelecek olan herkesin 
yardımına koşacağız; ama, herkesin der
ken, dikkatinizi çekerim, Türkiye'ye yurt 
dışından gelen ve zaruret halinde olan ki
şilerin yardımına koşacağız. Yoksa, ülke
mize gelmiş zenginin yardımına koşmaya 
bizim niyetimiz yok aziz arkadaşım. 

Bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Fonunun, bu kadar yaygarası yapıldı. 
Acaba bu fonda ne kadar para birikmiş ve 
belediyelerden bu fona neler gelmiş ki, bu 
kadar yaygara yapıyorsunuz? Bunun için, 
bir de onlara göz atalım : 

Arkadaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu kurulalı üç yıl olmuştur. 
Bu fonda, bugüne kadar 400 milyar lira 
para'birikmiştir. Bu 400 milyar lira paray
la, muhtaç durumdaki üç milyon kişinin 
yardımına koşmuşuz. İşte biz, sosyal ada
lete bu kadar inanan ve bu kadar gerçek
leştiren bir partiyiz. 

Sayın arkadaşlarım, muhalefete men
sup arkadaşlarımız, "Yerel seçimler... Ye
rel seçimler..." dediler. Acaba, mahallî se
çimlerle, genel seçimler arasında bir fark 

yok mu? Onların çoğu da hukuk mezu
nudur. Eğer, o arkadaşlarımız, mahallî se
çimle, genel seçimleri birbirine kanştırı-
yorlarsa, benim şu kürsüden onlara söy
leyecek hiçbir sözüm yok. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, belediyeler, "Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunda, 6183 sayılı Kanun uygulana
cak" diye yaygarayı bastılar; ama, ma
demki kaynak yok, mademki paranız yok, 
hizmet edemiyorsunuz, niçin maaşlarını
zı 3 kat artırdınız? İşte İzmir Belediyesi, 
işte Ankara Belediyesi örnekleri açıktır ar
kadaşlar. Siz, bahane arıyorsunuz. Baha
neniz şudur : Aziz Türk Milletine hizmet 
etmemek, o belde halkına hizmet etme
mek için bahane arıyorsunuz. Tabiî ki, bu 
bahaneyi de "Efendim, maddî kaynağı
mız yoktur" diye açıklamak istiyorsunuz. 
Vatandaşımızın bunlara karnı tok arka
daşlarım. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Karnı tok olduğu için mi yüzde 21,75 
aldınız? 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Beceriksizliklerini örtOvorlar. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Efendim, burada yapılacak olan ka
nun değişikliği ile getirilen şudur : Hepi
nizin malumu olduğu gibi, Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Fonu, gelirlerini za
manında tahsil edememektedir. İşte biz, 
bu gelirlerin zamanında tahsil edilebilmesi 
için, bunları, 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kap
samına alıyoruz, Yani, bu kadar yaygara 
etmeye gerek yoktur. Zira, Bulgaristan'
daki durumu görüyorsunuz; her gün, akın 
akın soydaşımız geliyor. Bizim sınırlarımız 
soydaşlarımıza daima açıktır. Eğer bu ko
nuda da söyleyeceğiniz bir şey varsa, bizler 

— 307 —• 



T.B.M.M. B : 103 16 . 6 . 1989 O : 1 

her zaman tartışmaya hazırız. Biz, o soy
daşlarımıza yardım edebilmek için, bu ka
nunda bir değişiklik yapıyoruz. Muhale
fet partileri sözcüleri, eğer buna karşı ise
ler, gelsinler bu kürsüden "Biz buna kar
şıyız" diye açıkça söylesinler. 

İ. ÖNDER KIRU (Balıkesir) — De
magoji yapma. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Yoksa, öbür türlü imalı sözlerle bu 
kanun tasarısına karşı çıkmayın sayın ar
kadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, fonlar, Türki
ye'de kamu hizmetlerinin daha etkjn 
olması... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Sen bunları Aydın'da da söylemedin 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Durütürk, 
lütfen... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la)— ... kamu hizmetlerinin daha etkin 
olması ve kamu hizmetlerinin bazı bürok
ratik engellere takılmadan vatandaşa da
ha etkin ulaşabilmesi için konulmuştur. 
Bu fonlar Japonya'nın kalkınmasında çok 
büyük örnekler teşkil etmektedir ve Japon
ya'nın kalkınma modelini bir okuyun, ne 
diyor acaba? Fonlarla kalkınma temin 
edilmiştir sayın arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, burada bir bar
dak suda fırtına koparmayalım. Bu kanun 
tasarısı aziz Türk Milletinin ve şu anda 
Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden Türk 
soydaşlarımızın lehinedir. 

Bu kanun tasarısı hakkında Anava
tan Partisi olarak olumlu oy kullanacağı
mızı belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çağlar. 

Hükümet adına, Sayın Cemil Çiçek; 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, çok de
ğerli milletvekilleri; üzerinde konuştuğu
muz kanun, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Kanunu, 1 inci madde
sinde de belirtildiği gibi, fyirtakım sosyal 
hedefleri amaçlamakta, toplumda sosyal 
yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik için 
birtakım hedefler öngörmekte ve bu he
deflerin gerçekleşmesi için de kanun çıka
rılırken bazı kaynaklar tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın 
bu kanuna yönelttiği itirazlarla ilgili ola
rak şunu söylemek istiyorum : Tasarı o ta
rihte görüşülürken de yine o doğrultuda, 
o paralelde bazı itirazlar ileri sürülmüş
tür; ancak, kanunlaştıktan bu tarafa ge
çen üç yıla yakın bir zamandan bem, ha
kikaten çok faydalı hizmetler, bu vakıflar 
ve fon marifetiyle de yürütülmüştür. Şim
di, özellikle son mahallî seçimlerden son
ra birçok belediye başkanı arkadaşımız, 
muhalefete mensup belediye başkanları da 
bu fonun ve bu vakıfların nasıl çalıştığını 
çok yakınen görme imkânına kavuşmuş
lardır. Çünkü, mahallî vakıfların yöneti
minde, belediye başkanları, kanunî bir üye 
olarak görev almaktadırlar. Dolayısıyla, 
zannediyorum, bu kanunla ve bu fonlar
la ilgili olarak da vaki spakülasyonların 
büyük bir kısmının ortadan kalkacağına 
inanıyorum. Çünkü, bu arkadaşlarımız 
doğrudan doğruya, birinci derecede, bu 
kanunun uygulamasından sorumludurlar, 
mesuldürler. 

Şimdi, biz aslında, burada yeni bir 
düzenleme getirmiyoruz; son günlerde, 
hepimizin, iktidarıyla muhalefetiyle bütün 
Türk Milletinin üzüldüğü ve büyük bir 
tepkiyle karşıladığı olaylar sonucu Bulga
ristan'dan gelen soydaşlarımıza, çok daha 
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etkin bir şekilde yardımda bulunabilmek 
maksadıyla, "Amaç" maddesinde küçük 
bir değişiklik yapıyoruz. Çünkü, mevcuk 
kanunun 1 inci maddesinde "vatandaş
lar" ifadesi kullanıldığı için ve bu gelen 
insanlar da henüz vatandaşlığa kabul edil
mediklerinden, böyle bir yasal düzenleme 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Eğer tasan ka
bul edilirse, Türkiye'ye gelmiş ve kabul 
edilmiş insanlar ve vatandaşlanmız da da
hil, bu kanunun uygulamasından istifade 
edeceklerdir. Yani, "Amaç" maddesinde 
sizin de iştirak ettiğiniz bir değişiklik ya
pılmıştır. 

Diğerleri ise, maalesef, belediyeleri 
tecziye şeklinde mütalaa edilmiştir, aslın
da böyle bir niyet yok. "Mahallî idareler" 
olarak geçiyor. Bu da; kanuna yeni.ithal 
edilmiş değil; kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten bugüne kadar mahallî idarelerden 
mahallî vakıflara borçlannı ödeyenler ol
duğu gibi, ödemeyenler de vardır. O se
beple, burada bir eşitliği sağlamak ve ka
nunun bu yeni düzenlemesiyle birlikte, 
"Amaç" maddesine daha geniş ölçüde iş
lerlik kazandırabilmek bakımından, sade
ce tahsil açısından bir düzenleme söz ko
nusudur. <. 

Biraz evvel burada dile getirilen ko
nularla ilgili olarak, evveli gün Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da benzer itirazlar 
vaki olmuştur, bu itirazlan bir ölçüde ma
kul görerek, arkadaşlanmız bir önerge ha
zırlamıştır. Burada, belediyelerin, kamu
nun ihtiyacına tahsis ettikleri mallan ve 
müşterek ihtiyaçtan için vaki gelirleri, bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 

Aynca, "yine her türlü ticarî ve ikti
sadî teşebbüsleri sonucu, temin ettikleri 
gelirleri ancak bu kanun kapsamına 
alınsın" diye, yine vaki itirazları makul 
bularak arkadaşlanmız bir önerge hazır
lamış bulunuyorlar. Şunu açık olarak ve 
samimiyetle itiraf edeyim ki, burada be

lediyeleri tecziye diye bir şey söz konusu 
değil. Zaten, yüzde 2'lik kesinti meselesi 
kanunun çıkışında vardır. Bugüne kadar, 
belediyelerin ve özel idarelerin önemli bir 
kısmı, bu kesintileri zamanında ödemek
tedir, ödemeyenler için böyle bir müeyyi
de getirilmesi söz konusudur, yeni bir dü
zenleme söz konusu değildir. Hele hele, 
belediyeleri tecziye, hiçbir şekilde söz ko
nusu değildir. Bunu, burada bu vesileyle 
ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Tasannın tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylannıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

3294 Saydı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 29.5.1986 tarihli ve 

3294 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri; 263 sıra sayılı 
kanun tasarısıyla ilgili olarak oyunu kul
lanmayan arkadaşımız var mı? ("Var, 
Var" sesleri) 

Oyunu kullanmayanlar lütfen kul
lansın. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 29.5.1986 tarihli ve 

3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer 
alan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan 
kişiler dahil) hükmü madde metninden çı
karılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 29.5.1986 tarihli ve 

3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Mülkî idare amirleri vakfın tabiî 
başkanı olup, illerde, belediye başkanı, 
emniyet müdürü, defterdar, il millî eğitim 
müdürü, il sağlık müdürü, il Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu mü
dürü ve müftü; ilçelerde, belediye başka
nı, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdü
rü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Ba
kanlığının ilçe üst görevlisi ve müftü vak
fın mütevelli heyetidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

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

16 . 6 . 1989 O : 1 

"Birinci fıkranın (b) bendinde belir
tilen payların bütçe yılı içinde ödenmeme
si halinde, sosyal yardımlaşma ve dayanış
ma vakıflarının tahsil edilememiş alacak 
miktarı mahallî idarelere kanunî hisse, or
taklık payı, kâr payı veya hazine yardımı 
gönderen bakanlıklar, diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile bankalar veya mahallî 
idarelerin ortak oldukları ticarî ve iktisa
dî işletmelerin kanunî hisselerinden veya 
diğer hakikî ve hükmî şahıslarca yapıla
cak yardım ve her türlü gelir toplamından 
vakfın yazılı müracaatı üzerine ödemeyi 
yapacak kişi ve kuruluşlarca re'sen kesi
lerek doğrudan ilgili vakıflara gönderilir." 

BAŞKAN — 263 sıra sayılı kanun ta
sarısı üzerinde oy kullanmayan var mı? 
Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar 
kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerin

de iki önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3294 Sayılı Sos

yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

MADDE 4. — 29.5.1986 tarihli ve 
3294 sayılı Kanunun 8 inci maddesine 
asafrıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Birinci fıkranın (b) bendinde belir
tilen paylann bütçe yılı içinde ödenmeme
si halinde, sosyal yardımlaşma ve dayanış
ma vakıflarının tahsil edilmemiş alacak 
miktarı mahallî idareler İller Bankasınca 
ödenecek paylardan, mahallî idarelerin 
mahalî ve müşterek ihtiyaçların giderilme
si amacıyla yaptıkları hizmetlerden elde 
ettikleri gelirler hariç olmak üzere, her tür
lü ticarî ve iktisadî teşebbüsleri sonucu te
min ettikleri gelirlerden vakfın yazılı mü
racaatı üzerine ödemeyi yapacak kuruluş
larca resen kesilerek doğrudan ilgili vakıf
lara gönderilir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
muyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
daki 264 sıra sayılı Yasa Tasan sının 4 ün
cü maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını talep ediyoruz. 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Kamil Ateşoğulları 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe : Mahallî idarelere kanunî 
hisse, ortaklık payı ve Hazine yardımı 
gönderen bakanlıklar, diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile bankalar veya mahallî 
idarelerin ortak oldukları ticarî ve iktisa
dî işletmelerin kanunî hisselerinden kay
nakta kesilmesi zaten malî zorluk içinde 
bulunan belediyerinden kaynakta kesilme

si zaten malî zorluk içinde bulunan bele
diyelerin asıl görevlerini yerine getirme
lerini engelleyecek, yerel yönetimleri acz 
içine düşürecektir. 

Kaynakta kesinti, yerel yönetimlerin 
özrekliği ilkesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre tekrar okutup, işlem ya
pacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik 
Kanununda Değişiklik yapılması Hakkın
daki 264 sıra sayılı Yasa Tasarısının 4 ün
cü maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını talep ediyoruz. 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

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

"Birinci fıkranın (b) bendinde belir
tilen payların bütçe yılı içinde ödenmeme
si halinde, sosyal yardımlaşma ve dayanış
ma vakıflarının tahsil edilmemiş alacak 
miktarı mahallî idarelere İller Bankasın
ca ödenecek paylardan, mahallî idarelerin 
mahallî ve müşterek ihtiyaçların gideril
mesi amacıyla yaptıkları hizmetlerden el
de ettikleri gelirler hariç olmak üzere, her 
türlü ticarî ve iktisadî teşebbüsleri sonu
cu temin ettikleri gelirlerden vakfın yazılı 
müracaatı üzerine ödemeyi yapacak ku
ruluşlarca resen kesilerek doğrudan ilgili 
vakıflara gönderilir." 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN. (Deniz
li) — Sayın Başkan, sayı yeterli olmadığı 
için Komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi, kabul edilen öner
geyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 4 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 29.5.1986 tarihli ve 

3294 sayılı Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

"Tahsil şekli ve müeyyide 
EK MADDE 1. — 4 üncü madde

nin (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sa
yılan fon gelirleri ile 8 inci maddenin bi
rinci fıkrasında yazılı vakıf gelirleri kamu 
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alacağı mahiyetinde olup, bu Kanunda ya
zılı süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü 
maddenin (c), (f) ve (g) bentlerindeki fon 
gelirlerinin, gerekse 8 inci maddenin bi
rinci fıkrasının (b) bendinde yazılı vakıf 
gelirlerinin tahsili için Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu 
Başkanlığınca veya ilgili vakıfiarca 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem 
yapılır. Ayrıca sorumlular hakkında bu 
Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyannca 
takibata geçilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önergeler var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci mad
desi ile getirilen Ek madde Tin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Tfevfik Ertürk 
Ankara 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

EK MADDE 1. — "4 üncü madde
nin (a), (c), (d), (e), (f), (g) bentlerinde sa
yılan fon gelirleri ile 8 inci maddede yazı
lı vakıf gelirleri kamu alacağı mahiyetin
de olup, bu kanunda yazılı süre içinde 
ödenmeyen, gerek 4 üncü maddenin (a), 
(c), (d), (f) ve (g) bentlerindeki fon gelir
lerinin, gerekse 8 inci maddenin (b) ben
dinde yazılı vakıf gelirlerinin tahsili için 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonu Kurulu Başkanlığınca veya ilgi
li vakıflarca 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, so
rumlular hakkında bu kanun ve ilgili di
ğer kanunlar uyarınca takibata geçilir." 

BAŞKAN' — Diğer önergeyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 264 sıra sayılı ya
sanın Ek madde 1 maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ediyoruz. 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Gürcan Ersin > 
Kırklareli 

EK MADDE 1. — 4 üncü madde
nin (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde sa
yılan fon gelirleri ile 8 inci maddenin bi
rinci fıkrasında yazılı vakıf gelirleri kamu 
alacağı mahiyetinde olup, bu kanunda ya
zılı süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü 
maddenin (c), (f), (g) bentlerindeki fon ge
lirlerinin tahsili için Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Baş
kanlığınca veya ilgili vakıflarca 6183 sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre işlem ya
pılır. Ayrıca sorumlular hakkında bu ka
nun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca ta
kibata geçilir. 

Gerekçe : Mahallî idarelere 6183 sa
yılı Yasa takibi ve yerel yönetcileri hakkın
da ceza takibatını öngören "Gerekse 8 inci 

maddenin birinci fıkrasının altıncı bendin
de yazılı vakıf gelirlerinin" sözcükleri çı
karılmakta, mahallî idareler madde kap
samından çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri tek
rar okutup işlem yapacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 264 sıra sayılı ya
sanın Ek madde 1 maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ediyoruz. 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

ve arkadaşları 

EK MADDE 1. — 4 üncü madde
nin (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sa
yılan fon gelirleri ile 8 inci maddenin bi
rinci fıkrasında yazılı vakıf gelirleri kamu 
alacağı mahiyetinde olup, bu kanunda ya
zılı süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü 
maddenin (c), (f), (g) benderindeki fon ge
lirlerinin tahsili için Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Baş-
kanığınca veya ilgili vakıflarca 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre işlem ya
pılır. Ayrıca sorumlular hakkında bu ka
nun ve ilgili kanunlar uyarınca takibata 
geçilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükükmet katılıyor mu 
efendim? 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN. — Önergeyi oylarınıza su- , 
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

— 313 — 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci mad
desi ile getirilen ek madde l'in aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

ve arkadaşları 

Ek Madde 1. — "4 üncü maddenin 
(a), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sa
yılan fon gelirleri ile 8 inci maddede yazı
lı vakıf gelirleri kamu alacağı mahiyetin
de olup, bu kanunda yazılı süre içinde 
ödenmeyen gerek 4 üncü maddenin (a), 
(c), (d),(f) ve (g) bentlerindeki fon gelirle
rinin, gerekse 8 inci maddenin b bendin
de yazılı vakıf gelirlerinin tahsili için Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Kurulu Başkanlığınca veya ilgili va-
kıflarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle
rine göre işlem yapılır. Ayrıca, sorumlu
lar hakkında bu kanun ve ilgili diğer ka
nunlar uyarınca takibata geçilir." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Yeterli sayımız olmadığı için katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 
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Kabul edilen önergeyle birlikte 5 in
ci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1 inci 
maddesi 1.1.1988 tarihinde, diğer madde
leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyle ilgili verilmiş önerge de 
yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, tasannın maddeleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun. 

2. — Avrupa Sosyal Şartının Onaylanma-
stntn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İsler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/571) (S. Sayısı : 263) (Devam) 

BAŞKAN — Daha önce görüştüğü
müz Avrupa Sosyal Şartının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının açık oylama sonucunu açıklı
yorum: 218 sayın milletvekili oylamaya ka
tılmış; 217 kabul oyu, 1 geçersiz oy kulla
nılmış, böylece tasarı kanunlaşmıştır; ha
yırlı olsun. 

5. — 14.6.1934 Tarih ve 2510 Sayüt İs
kân Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/587) (S. Sayısı : 265) (1) 

(1) 265 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü 
sırasındaki, 14.6.1934 Tarih ve 2510 Sayılı 
İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarı üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Sayın Ertekin Durutürk söz 
istemişlerdir. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN 
DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 2510 sayılı İskân Ka
nununa bir madde eklenmesiyle ilgili ka
nun tasarısı hakkında, partinin görüşlerini 
kısaca arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 
ülkemiz, son 20 günden beri, dünyada 
benzeri ender görülen bir zulme, bir me
zalime sahne olmaktadır. Bulgaristan'da, 
14 üncü asrın sonlarından beri yaşamak
ta olan ve o toprakları tam beşyüz yılı aş
kın zamandır kendilerine yurt edinen soy
daşlarımız, yurtlarından yuvalarından ko
parılarak, zorunlu halde ülkemize gönde
rilmektedir. Bu konu üzerinde, başta Hü
kümet olmak üzere bütün kuruluşlar ge
rekli çalışmaları yapmakta, partilerimiz 
her türlü organlarıyla konuyu incelemek
te, basınımız günlerdir konu üzerinde ya
yın yapmaktadır, bu nedenle, konu üze
rinde fazla söz söylemeye ihtiyaç yoktur. 

Bu kanun tasarısı, 2510 sayılı İskân 
Kanununa bir madde eklemek suretiyle, 
zorunlu göçe zorlanan bu soydaşlarımızın 
iskân muamelelerini kolaylaştırmayı he
deflemektedir. Bu çalışmaya katılıyoruz; 
ancak, görülüyor ki, biz sadece yurdumu
za ulaşabilenlere bu tasarıyla tedbir geti

riyoruz. Acaba, yurdumuza ulaşamayan, 
Bulgaristan'da kalan soydaşlarımızın akı
betleri ne durumdadır? Hükümetimiz bu 
konuda ne gibi tedbirler almıştır; henüz 
belli değildir. 

Son olaylar bize göstermiştir ki, hâlâ 
dünyada tek başınayız. Bütün, dış itiba
rımız artmıştır yaygarasına rağmen, ne 
mensubu bulunduğumuz NATO ülkele
rinden, ne girmeye can attığımız Avrupa 
Topluluğu ülkelerinden, ne de İslam ül
kelerinden gerekli desteği göremiyoruz. 
Bu, dış politikamızın yetersizliğinin bir so
nucudur. 

Bugün, Bulgaristan'da yaşayan soy
daşlarımızın başına gelenlerin, yarın Ba
tı Trakya ve Kerkük Türklerinin başına 
gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. 
Yaptığımız iş, sadece, gelenlere vatandaş
lık ve iskân hakları vermekten ibarettir. 
Gelen yurttaşlarımızın Bulgaristan'da ka
lan mülkleri için, bilhassa göçe zorlanan 
insanların Bulgaristan'da kalan ve gönde
rilmeyen çoluk çocukları için ne gibi ted
birler alındığı hususu hâlâ karanlıktadır. 

Bu olumsuzluklara rağmen, kanun 
tasarısını, bahtsız soydaşlaımızm, hiç ol
mazsa iskân konusundaki güçlüklerini gi
derici bir tedbir olarak görüyoruz ve ka
tılıyoruz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durutürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Tevfık Koçak; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA TEVFİK 
KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 14.6.1034 Tarihli ve 
2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı üzerin
de konuşmak için huzurunuzdayım. He
pinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Bildiğiniz gibi, Bulgaristan'daki 
Türklere uygulanan insanlık dışı baskılar, 
Türk halkını üzmüş ve onlann nefretini 
kazanmıştır. Kitleler halinde ülkemize ge
len soydaşlarımıza, hepimiz kucak açmış 
durumdayız. Bu nedenle, her türlü özve
riye, ülke olarak hazınz. 

Sayılan 40 binleri bulan soydaşları
mızın yurdumuza girişlerinde zorluklar
la karşılaşmaları, elbette hepimizi üzmek
tedir; ancak; hızla bu zorlukları giderme 
çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz. Be
lirgin bir kapıdan giriş yapmamaları du
rumunda, bu zorluklar giderilebilirdi. 
Onun için, Hükümetin her türlü önlemi 
de aldığını görüyoruz; ancak, bizim üze
rinde titizlikle durmak istediğimiz konu 
bir diğeridir. 

Bildiğiniz gibi, Özal Hükümeti bu 
tür olayları iç politikada malzeme olarak 
kullanmıştır; bir Naim Şüleymanoğlu, bir 
Aysel olayında olduğu gibi. Tüm Türkiye 
halkının sahip çıktığı, 55 milyon insanın 
kucakladığı soydaşlarımızın politik malze
me olarak kullanılmaması, hem sorunun 
çözümünde hem de dış politikada bize ya
rarlar sağlayacaktır. Bunu şimdiden vur
guluyor, ANAP Hükümetini, bu tür giri
şimlerde bulunmaması için uyarıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, daha kısa bir süre önce, Dışişleri Ba
kanımız, Bulgaristan Dışişleri Bakanıyla 
Yaptığı görüşmeyi, Davos ruhu çerçevesin
de ballandıra ballandıra anlatmıştı bura
da. Sayın Bakanımız konuşmasında, iliş
kilerin düzeleceğini iyimser bir biçimde 
ifade etmişti. Oysa, sonuç ortada. Sayın 
Bakanımızın, sözde sosyalist Bulgaristan 
ile ilişkilerimizi daha gerçekçi ve net bi
çimde anlatması bizi sevindirecektir. 

Yasayı teknik yönden ele alırsak; bi
ze göre böyle bir madde eklenmesine ge
rek yok. İlgili yasa zaten yeterliydi; ancak, 
böyle bir madde eklenmesine de karşı de

ğiliz. Bizim, Hükümetten istediğimiz, geç
mişteki yanılgıların tekrarlanmamasıdır. 
Afgan göçmenlerinin ülkemize gelişlerin
de, içişleri Bakanlığı ile Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı arasındaki çelişkileri 
hepimiz bilmekteyiz. İlgili bakanlıklann 
ve kuruluşlann şimdiden bir organizasyon 
içerisine girerek, soydaşlanmızın bundan 
sonraki yaşamlan için gerekli altyapıyı 
oluşturmalan temennimizdir. Biz bu ta-
sanya da olumlu oy vereceğiz. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda, 
Bulgaristan'ı kınıyorum ve hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon adına söz istiyorum Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Bulgaristan'dan göçe zorlana
rak, ülkemize, Türkiyemize yerleşmek 
maksadıyla gelen Türk soyundan kişilere 
karşı, gerekli yardımı ve tedbiri öngören 
bu kanun tasansıyla ilgili olarak, her iki 
muhalefetten konuşan arkadaşlarımızın 
olumlu görüşleri, tabiî bizleri de memnun 
etmiştir. 

Bulgaristan, 1984 yılı sonundan iti
baren -hepimizin bildiği gibi- orada yaşa
yan ve sayıları 2 milyona yakın, Türk so
yundan gelen Müslüman Türklere her 
türlü zulmü reva görmektedir. Bu zulmün 
detayları, bu kürsüden müteaddit defalar 
dile getirildiği için, bendeniz tekrar etmek 
ihtiyacını duymuyorum; ancak, yapılan 
hareketin, davranışın bütün insan hakla
rıyla ilgili beyannamelere, Bulgar Anaya
sasına, Bulgarsitan'ın uluslararası alanda 
yapmış olduğu taahhütlere tamamen ters 
düştüğünü de, tamamen karşı bir davra-
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niş olduğunu da ifade etmekten kendimi 
alamıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
bu arada bizatihi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 1984 yılı sonundan itibaren ve 
1985 yılından başlamak üzere, bütün ulus
lararası forumlarda bulgarlann bu insan
lığa sığmaz davranıslannm bütün ilgili 
milletler tarafından kınanması için her 
türlü gayretin içinde olmuştur. 

Bendenizin mensubu olduğu Kuzey 
Atlantik Asamblesinin 1985 yılı Genel Ku
rulunda, bu davranışı, bu zulmü kınayan 
bir karar tasarısı kabul edilmiştir. Karar 
tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terine de gönderilmiştir ve karar tasarısı
nın, NATO ülkeleri parlamentolarınca, 
Bulgaristan Parlamentosuna da gönderil
mesi konusunda bir karara varılmıştır. 

Bununla yetinilmemiş, 1986 yılında 
da, gene Kuzey Atlantik Asamblesinin 
Genel Kurulunda, yeniden, Bulgaristan'ı 
tatbih eden bir karar tasarısı çıkartılmıştır. 

Bununla da yatenilmemiş, 1987 yılın
da da, daha ağır bir karar tasarısı Kuzey 
Atlantik Asamblesi Genel Kurulunda ka
bul görmüştür. 

Bundan yaklaşık bir ay kadar önce, 
aynı Asamblenin bu defa ülkemizde (An
talya'da) yapılan ilkbahar toplantısında 
da, Bulgarlann zalimane hareketleri, in
sanlık dışı davranışları, Asamblenin Siyasî 
İşler Komisyonunda, Sosyal İşler Komis
yonunda, sadece Türk parlamenterleri ta
rafından değil, İngiliz, Alman, İtalyan ve 
Fransız parlamenterleri tarafından da tak
bih edilmiştir. Bunun da ötesinde, Kuzey 
Atlantik Asamblesinin Başkanı olan İngi
liz Milletvekili, ilkbahar toplantısının 
muhtelif günlerinde yaptığı basın toplan
tılannda ve bu arada açış konuşmasında, 
Bulgar zulmünü kınayan beyanlarda açık
ça bulunmuş ve bir basın deklarasyonuy
la da -ki, âdet değildir- bu hareketi kına
mıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bunlar sadece, 
benim içinde bulunduğum bir dış form
da yapılan çalışmalan ifade etmektedir; 
ama sanıyorum, Sayın Meclisimizin de
ğerli üyeleri, Avrupa Konseyinde, Avru
pa Topluluğuyla ilgili olarak kurulan müş
terek komisyonda ve Parlamentolararası 
Birliğin bütün toplantılannda Türk dele
gasyonlarının bu konuyu dile getirdikle
rini ve yalnız da kalmayıp, diğer hüma
nist düşünceli bütün parlamenterler tara
fından desteklendiklerini de hatırlayacak
lardır. 

Bu nedenle, şu kadannı ifade etmek 
istiyorum: Bulgar zulmü konusunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizatihi iti
barlı bir kuruluş olarak sesini dünyaya du
yurmaya çalışmaktadır; bunun yanında, 
Hükümetimizin bu konuda yapmakta ol
duğu, yaptığı çalışmalar da müteaddit de
falar, Dışişleri Bakanlanmızca bu kürsü
den ifade edilmiştir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
lasannın tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylannıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

14.6.1934 Tarihli ve 2510 Sayılı İskân 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Da

ir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.6.1934 tarihli ve 
2510 sayılı Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 33. — Bulgaristan'dan 
göçe zorlanarak 1.1.1989 tarihinden sonra 
Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen Türk 
soylu kişiler 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayı
lı Kanun hükümlerine göre Türk kültü
rüne bağlı serbest veya iskânlı göçmen sa
yılır ve bunlar hakkında mezkûr Kanun-
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da hüküm bulunmaması halinde 17.3.1982 
tarihli ve 2641 sayılı Kanun hükümleri (2 
nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler ha
riç) kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 14.6.1934 tarih ve 

2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısındaki 
"1.1.1989" tarihinin 1.1.1984 olarak değiş
tirilmesini arz ve talep ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Raşit Daldal 
Niğde 

fsmet Oktay 
Eskişehir 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Gerekçe : 1984 yılı başından itibaren, 
Bulgaristan'da soydaşlarımıza uygulanan 
baskı sebebiyle, ülkemize çeşitli şekiller
de ve yollardan gelmiş olan ve halen du
rumları bir açıklığa kavuşturulamamış 
olan soydaşlarımızın da, yapılacak çalış
malar kapsamına alınabilmesi ve verilecek 
haklardan yararlanabilmelerine imkân 
sağlanması için bu teklif verilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, sayımız yeterli olma
dığı için katılamıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylannıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte, 1 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasa
rısı da açık oylamaya tabidir. Bu itibarla, 
açık oylamanın kupaların sıralar arasına 
dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla-
ranıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
6. — Türkiye Cumhuriyeti Ve Japonya Ara

sında Hava Servisleri için Anlaşma Ue Bu Hu
sustaki Mektup'un Onaylanmasvm Uygun Bulun
duğun* Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/568) (S. Sayısı : 267) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci 
sırasındaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Ja
ponya Arasında Hava Servisleri İçin an
laşma ile Bu Husustaki Mektup'un Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunacağım: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

(1) 267 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
olmamıştır. 

Maddelere geçilmesini oylanmza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Ara
sında Hava Servisleri İçin Anlaşma ile 
Bu Husustaki Mektup'un Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 8 Mart 1989 tarihin
de Tokyo'da imzalanan "Türkiye Cumhu
riyeti ile Japonya Arasında Hava Servis
leri İçin Anlaşma"nın ve aynı tarihte te
ati edilen Mektup'un onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarı da açık 

oylamaya tabidir. 
Bu itibarla, açık oylamanın kupala

rın sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci oylama bittikten sonra, bu
nunla ilgili kupaları dolaştıracağız. 

265 sıra sayılı İskân Kanunuyla ilgi
li tasarının açık oylamasında oyunun kul
lanmayan var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, 
Oy kutuları kaldırılsın! 
(Oyların ayrımına başlanıldı) 

7 — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalate Komisyonu Ra
poru (1/580) (S. Sayısı : 266) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sı
rasındaki, 6762 Sayılı Türk Ticaret Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylanmza sunacağım: Raporun 
okunması kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Bizim kayıtlarımıza göre tasannın tü
mü üzerinde söz isteyen arkadaşımız 
yoktur. 

Bu sebeple, maddelere geçilmesini 
oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ticaret Kanu
nunun 388 inci maddesi başlığıyla birlik
te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"4. Toplantı ve Karar Nisabı 
Madde 388. — Şirketin tabiyetini de

ğiştirmek veya pay sahiplerini taahhütle
rini artırmak hususundaki kararlar için, 
bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır. 

Şirketin mevzuu veya nev'inin değiş
tirilmesine taalluk eden umumî heyet top-
lantılannda şirket sermayesinin en az üç-

(1) 266 S. Sayüt Basmayazt tutanağa eklidir. 
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te ikisine malik plan pay sahiplerinin ve
ya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. 
İlk toplantıda sermayenin üçte ikisi tem
sil edilmediği takdirde, idare meclisi umu
mî heyeti usulüne uygun olarak ikinci defa 
toplantıya çağırabilir. İkinci toplantının 
yapılabilmesi için, esas sermayenin yarı
sına malik olan pay sahipleri veya temsil
cilerinin hazır bulunması gerekir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hu
suslar dışındaki değişiklikler için yapıla
cak umumt heyet toplantılarında şirket 
sermayesinin en az yarısına malik olan pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bu
lunmaları gerekir. İlk toplantıda bu nisap 
hâsıl olmadığı takdirde, 368 inci madde
yi uyulmak suretiyle en geç bir#ay içinde 
ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci top
lantıda müzakere yapabilmek için, şirket 
sermayesinin en az üçte birine malik olan 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ha
zır bulunması yeterlidir. 

İkinci ve üçüncü fıkralara göre top
lanan umumî heyetin kararları mevcut 
reylerin ekseriyetiyle verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Su

al soracağım. 
BAŞKAN — Sual var. 
Evet, buyurun Sayın Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 
Efendim, bu madde, sermayeye bir ağır
lık veriyor. Bazı anonim şirketlerde çeşitli 
tertip hisse senetleri vardır; (A) tertibi, (B) 
tertibi, (C) tertibi diye ve bunların statü
lerinde, bu tertiplerden idare heyetine gi
recekler de tespit edilmiştir. 

Diğer bütün maddelerde de aynı ni
sap arandığına göre, bu hüküm, küçük 
hissedarların aleyhine büyük hissedarla
rın hâkimiyet kurması imkânını verecek 

bir hüküm değil midir? Mesela, TELE-
TAŞ ve Merkez Bankasında böyle bir du
rum vardır. Oralarda da buna mütenasip 
bir değişiklik yapılacaksa, küçük hissedar
lar idaresheyetine girme imkânma sahip 
olabilecekler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Hocam. 

Buyurıfn Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Ho
camın temas ettiği husus burada varit de
ğildir. Küçük pay sahipleri, kanunun ru
hunda ve lafzında, tümünde korunmak
tadır. Bu, toplantı nisabıyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Türk Ticaret Kanu
nunun 389 uncu maddesi başlığıyla bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

" 5 . İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel 
Kurulu 

Madde 389. — Umumî heyetçe esas 
mukavelenin değiştirilmesine dair verilen 
karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin 
haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu ka-

. rar, adı geçen pay sahiplerinin yapacak
ları hususî bir toplntıda verecekleri diğer 
bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edi
lemez. Bu heyeti idare meclisi veya mu
rakıplar toplantıya çağırmaya mecburdur. 
Heyet azasından herhangi birisi de çağı
rabilir. Bu hususî toplantıda müzakere ve 
karar nisabı, 388 inci maddenin üçüncü 
ve dördüncü fıkraları hükümlerine tabi
dir." i 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Türk Ticaret Kanu

nunun Ş96 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Bu hususta 388 inci maddenin 
üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri uy
gulanır. Kararda bilirkişi raporunun so
nucu açıklanarak sermaye azaltılmasının 
ne tarzda yapılacağı gösterilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MAbDE 4. — Türk Ticaret Kanu

nunun 423 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Esas mukavele, tahviller çıkarılma
sına müsait bulunsa bile, bu hususta umu
mî heye't tarafından karar verilmesi lazım
dır, Bu karann muteber olması için 388 
inci maddenin üçüncü fıkrasındaki müza
kere nisabının ve son fıkrasındaki ekseri
yetin vücudu şarttır. Umumî heyetçe ve
rilen karar, tescil ve ilan edilmedikçe in
faz edilemez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

SHP Grubu adına, Sayın Okçuoğlu; 
buyurun efendim. 

Oyunu kullanmayan varsa, kul
lansın. 

Oy kullanmayan var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupayı kaldıralım! 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ok

çuoğlu. 
SHP GRUBU ADINA HÜSNÜ 

OKÇUOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş-
— 32 

kan, saygıdeğer milletvekilleri; gülüşül
mekte olan yasa tasansıyla getirilen deği
şikliklerin özünde, Türk Ticaret Kanunu
nun 388 inci maddesi asıl konuyu teşkil 
etmektedir. Şu anda görüştüğümüz mad
de de, 388 inci maddeye atfen bir yakla
şım getirmektedir ve burada, şirketlerin 
tahvil çıkarmaları için, 388 inci maddeden 
kaynaklanan değişiklikle aynı nisap sayı
sıyla karar vermeleri gerektiğini belirt
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, buradan şu so
nuç çıkmaktadır: Nisap sayısının belli bir 
oranda düşürülmüş olması, yani 100 kişi
den 66 kişinin genel kurul yapmak kay
dıyla, tahvil ve hisse senedi çıkarmış ol
ması şu ciddî endişeyi gündeme getirmek
tedir: Böylece, riskin, özellikle daraltılan 
bir orandaki hisse sahiplerinin kararına bı
rakılmış olunmasından endişe duyulmak
tadır. bir başka deyişle, 75 kişiyle alınan 
kararlar, 66 kişiye indirgenmiş olmakta
dır. Bu durum, küçük pay sahiplerinin her 
türlü kararda yüzde 12 nispetinde dışlan
malarına yol açmış olacaktır. O anlamda 
da, geçmişte yaşanan ve bundan sonra en 
azından yüzde nispetinde daha rahat ya
şanacak olan durum şudur: Bu maddey
le, tahvil çıkarılması konusunda risk, bel
li bir oranda toplantıya katılan pay sahip
lerinin yüzde 51'inin kararma ait olabile
cektir. Dolayısıyla, anonim şirketlerde kü
çük pay sahiplerinin karar sahibi olma ve 
genel kurulda bulunma oranlarında cid
dî boyutlarda azalma önerisi getirilmiştir. 
Belki, sermaye şirketleri ve aile şirketlerin
de bu ciddî sıkıntı olmayabilir; ama, özel
likle sermaye terakümünün, sermaye pi
yasasının kurulmasının istendiği bir Tür
kiye'de, daha anonim şirketlerin sağlıklı 
oturamadığı bir Türkiye'de ve sermaye bi
rikimleri ciddî şekilde sağlanmayan bir ül
kede nisap sayısının düşürülmesinin, kü
çük pay sahiplerinin dışlanmasına yol aça
cak oluşu konusunu siz saygıdeğer millet
vekillerinin takdirine bırakıyorum. 
1 — 
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Bu konuda, özellikle ikinci bir endi
şe konusu bana göre, bundan sonra ser
mayenin halka dağıtımı konusunda ilginin 
azalacağı olayıdır; tahvil alma olayında 
halk kesiminin geniş katılımının sağlana
bilmesi için, onların tasarrufuna yönelik 
bir durumda bile; kendisinin arzusu bile 
olsa, riskinden dolayı o tahvilleri almama 
ihtimali artmaktadır. O nedenle, bana gö
re, Sermaye Piyasası Kuruluyla da ters bir 
yaklaşımdır, sermayenin halka dağıtımıyla 
da ters bir yaklaşımdır. Belki, ANAP ik
tidarı, artık, giderek şu kanıya vardı: Hal
kın pay alması, tahvil alması olayı kalma
mıştır, sermaye belli ellere çekilmiştir, ka
rarlar da belli ellere çekilsin... Eğer böyle 
ise, diyeceğimiz yoktur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Okçuoğlu. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Türk Ticaret Kanu

nunun 434 üncü maddesinin dokuzuncu 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"9 . 388 inci maddenin ikinci ve 
dördüncü fıkralarına uygun olarak umu
mî heyetçe feshe karar verilmiş olması" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Türk Ticaret Kanu

nunun 443 üncü maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Aktiflerin toptan satılabilmesi için 
umumî heyetin kararı gereklidir. Bu ka
rar hakkında 388 inci maddenin üçüncü 
ve dördüncü fıkraları uygulanır." 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Türk Ticaret Kanu

nunun 554 üncü maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu miktar anonim şirket umumî 
heyet toplantısında temsil olunan esas ser
mayenin üçte ikisine tekabül eden bir ek
seriyet tarafından tasvip olunacak bir bi
lançoya göre hesap olunur." 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ' ' 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; hayırlı olsun. 

5. — 14.6.1934 Tarih ve 2510 Sayılı İs
kân Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nan Tasartst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/587) (S. Sayısı : 265) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce açık oylama
sı yapılan, 14.6.1934 Tarih ve 2510 Sayılı 
İskân Kanununa Bir Madde eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının açık oylama
sına 187 sayın üye katılmış; 184 kabul, 1 
ret oyu ile 2 geçersiz oy kullanılmış, böy
lece tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti üe Japonya Ara
sında Hava Servisleri İçin Anlaşma üe Bu Hu-

22 — 
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sustaki Mektup'un Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasana ve Baytnduhk, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komişyonlan ra-
porları (1/568) (S. Sayısı : 267) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Japonya Arasında Hava Servisleri İçin 
Anlaşma ile Bu Husustaki Mektup'un 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun iksansınm açık oylamasına 
192 sayın üye katılmış; 190 kabul, 1 ret oyu 
ve 1 geçersiz oy kullanılmış, böylece tasa
rı kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 

Efendim, gündemimizin 1 inci sıra
sındaki 2/108, 109 ve 188 esas sayılı teklif
lerin görüşmelerinin başlangıcında, Büt-
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Çe Komisyonunca düzeltmek üzere tekli
fin geri istenildiği ve bugün bize intikal et
tirileceği bildirilmiştir. 269 sıra sayılı ka
nun teklifinin, Plan ve bütçe Komisyonun
da görüşülmesi, haricen aldığımız bilgiye 
göre, halen devam etmektedir. 

Bu itibarla, bugün Danışma Kuru
lunun da aldığı karar doğrultusunda, bu
nu bitirebilmemiz için bir süre bekleme
miz icap ediyor. Aksi halde, yann da ça
lışmamız gerekecek. 

Onun için, birleşime 45 dakika ara 
veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 17.27 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılış. Saati : 18.50 

BAŞKAN : Baskanvekili İlyas Aktaf 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 103 üncü Birleşiminin ikinci 
oturumunu açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe 
Komisyonundan beklenen ek rapor 
-haricen istihbar ettiğimize göre- henüz ta
mamlanamamıştır. 

Bu itibarla, saat 19.30'a kadar çalış
malara ara verilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19.30'da toplanmak üzere oturum ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18.51 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Akta; 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN :— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturu
munu açıyorum, f 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — İzmir Milletvekili Aktn Gönen'in, 657 
Saydı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 
20.2.1979 Tarih ve 2182Sayılı "657Saydı Dev
let Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması 
Hakkmda Kanun Teklifi ve Ankara Milletvekili 
Rıza Yılmaz ve 45 Arkadaştım, 657 Saydı Devlet 
Memurları Kanununun Değişik 36 net Maddesi
nin t Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/109, 2/108, 
2/188) (S. Sayısı : 269, 269'a inci ek) (1) 

BAŞKAN — 269 sıra sayılı kanun 
teklifinin görüşmelerine .başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Bu birleşimde daha önce Komisyon
ca geri alınan 269 sıra sayılı kanun teklif
lerine ait ek rapor Komisyondan gelmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyonun 269 sıra sayılı teklif ra
poru ile ek raporunun okunup okunma
masını oylarınıza sunacağım: Raporlann 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporların okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

(1) 269 ve 269'a 1 inci ek S. Saydı Basmaya-
zdar tutanağa eklidir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın İb
rahim Demir; buyurun. 

Sayın Demir, konuşma süreniz 10 da
kikadır efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; görüşmekte olduğumuz bu teklif, 
biraz evvel Plan ve Bütçe Komisyonunda 
çok sayın bir üyenin, milletvekillerinin 
ödenek ve yolluklarının artırılması ama
cına yönelik bir kanun teklifi ile birlişte-
rilirek Yüce Meclisin önüne getirilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde konuşurken, 
sadece bu nokta üzerinde durmak istiyo
rum. Teklifin ilk dört maddesi ile ilgili her
hangi bir ihtiraz! beyanım söz konusu de
ğildir. Ancak, teklifin ayrı bir teklife ek
lenmesi suretiyle oluşturulan 5 inci mad
desi ile ilgili olarak bazı endişelerimi hu
zurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin aylık ödemeleri, Anayasamızın 86 
ncı maddesine göre, en yüksek devlet me
muruna ödenen miktar esas alınarak tes
pit edilir. 

1984 yılında çıkarılan 3053 sayılı Ka
nun, en yüksek devlet memuru olarak, 
Başbakanlık Müsteşarını kabul etmiş -bu 
uygulama daha evvel de bu istikametteydi-
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ve Başbakanlık Müsteşarına 657 sayılı Ka
nunun verdiği baremler üzerinden millet
vekillerinin ödenek ve yolluklarının hesap 
edilmesini esasa bağlamıştır. 

Şimdi, burada, ifade etmemiz ve üze
rinde durmamız gereken iki önemli nok
ta vardır: 

Bunlardan birisi, Anayasamızın 86 
ncı maddesinde yer alan, "En yüksek dev
let memuru" ibaresi, diğeri ise, yine aynı 
maddenin birinci fıkrasındaki "miktar" 
kelimesiyle neyin ifade edilmek istenil
diğidir. 

Bana göre, Anayasamızın 86 ncı 
maddesindeki " E n yüksek devlet 
memuru" ibaresiyle anlatılmak istenen 
herhalde, devletin bütçe imkânlarından, 
unvanı ne oluvsa olsun, görevi ne olursa 
olsun, ücret ve sair ad altında ekonomik 
menfaat sağlayan kamu görevlisi anlaşıl
malıdır. Burada, bunun illa Başbakanlık 
Müsteşarı şeklinde yorumlanması, bu yo
rumda ısrar edilmesi doğru değildir, bu, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı olabilir, 
Genelkurmay Başkanı olabilir veyahut da 
eğer başkaları var ise, kamu imkânların
dan daha fazla ücret alan bir başka kamu 
görevlisi olabilir. 

Bu teklifin amacı eğer bu hususu dü
zenlemek, "En yüksek devlet memuru" 
deyimine bir yeni açıklık getirmek ise, şah
sen buna hiçbir itirazım yoktur. Ancak, 
teklifin metni, gerekçesi ve müzakereler
de ortaya çıkan fikirler, amacın bu olma
dığını göstermektedir. 

İzninizle, sizlere, teklifin gerekçese-
nin son fıkrasının okumak istiyorum: 
"Gelişen ekonomik, sosyal ve idarî şart
lar altında en yüksek devlet memurunun 
bugün kadro karşılığı sözleşmeli olarak ça
lışma imkânı sağlanmak suretiyle, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun öngör
düğü ödeneklerden daha fazla miktarda 
aylık almasına imkân vermiştir." 

Diğer taraftan, "Aynı seyyaliyetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine de 
yansıyabilmesi için işbu kanun teklifi 
hazırlanmıştır" deniliyor. Yani, burada 
amaç açıkça, milletvekillerinin ödenek ve 
yolluklarının hesaplanmasında Başbakan
lık Müsteşannın sözleşme ile aldığı ücret, 
sözleşme ile aldığı ekonomik imkânlar esas 
alınacaktır. 

Böyle olunca, bendeniz bu metnin 
Anayasamızın 86 ncı maddesine aykırı ol
duğu kanaatindeyim. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) -
Geri çekelim o zaman. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) -
Takdir sizin. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ce
be ne giriyor? 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Bir arkadaşım "Cebe ne giriyor?" diyor. 
Bunu yukarıda, bu teklifi hazırlayan sa
yın arkadaşamıza ve orada Hükümeti 
temsil eden Sayın Bakana sorduk, "Cebe 
160 - 170 bin lira gibi bir fazla para girer" 
dediler. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 
Müsteşarın cebine ne giriyor, onu so
ruyorum? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) -
Onu da müsteşarın kendisine sorun sayın 
üye. 

Bu beyan ne dereceye kadar doğru
dur bilemem; ben böyle bir beyanın sahi
bini suçlamak imkânına da sahip değilim. 
Ancak, "Bu düzenleme ile milletvekille-;v 

rine 160 - 170 bin lira gibi bir ek imkân ** 
sağlanacaktır" ifadesi, böyle küçük bir im
kân için, Yüce Meclisin komisyonlarının 
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bu saatlerde bu şekilde meşgul edilmesi 
herhalde yanlış olur diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
hakikaten, bugün ülkemizin ekonomik, 
sosyal ve sair şartları muvacehesinde, mil
letvekillerinin ödenek ve yolluklarıyla el
de ettiği imkânlar fazla değildir. Ancak, 
milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının 
yeterli olmadığı ne kadar büyük bir ger
çek ise, bu memlekette asgarî ücretin 126 
bin lira olduğu, asgarî ücretle milyonlar
ca insanın yalnız kendisini değil, aileleri-, 
ni de geçindirmek zorunda oldukları ve as
garî ücretle çalışan insanların eline 81 bin 
lira gibi -bir kişinin belki iki kişinin an
cak aylık ekmek masrafını karşılayabilecek 
kadar- bir ücretin geçtiği de o kadar bü
yük bir gerçektir. 

O bakımdan, isterdim ki, Hükümet 
böyle bir teklifle gelirken, ülkenin gerçek
lerini, bu ülkedeki insanların beklentile
rini de dikkate alsın. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Ha
tay) — Asgarî Ücret Tespit Komisyonu
nun toplanacağından haberin yok senin. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin lütfen. Konuşmak isteyen olursa, 
burada, kürsü, herkese açık. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, ben de isterim ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri daha geniş imkânla
ra sahip olsunlar. Daha ... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Müsaade buyurun lütfen. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) -
Kanun çıkarsa maaşını almayacak mısın? 

KADİR DEMİR (Konya) — Konuş
ma süresi doldu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen... Bizim görevimizi bize hatırlatmayın. 
Rica ederim... Lütfen... 

Evet, Sayın Demir, süreniz doldu, to
parlamanızı rica ediyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

. Sayın Başkan, ben burada çok değerli 
arkadaşlarımın duygularına tercüman ol
duğum, onların fikirlerini de ifade etme
ye çalıştığım inanandayım. Bu arada, ku
lağıma, salondan farklı sesler geliyor, aca
ba bu konuda farklı düşünen arkadaşla
rım mı var? Hakikaten içimizde, bırakın 
asgarî ücretliyi, bırakın 5 milyon işsizi, bı
rakın aç, sefil perişan köylüyü; üreten, fa
kat kendisi yan a£ yan tok dolaşan insan-
lan ... (ANAP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyelim. 

Evet buyurun. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

... kendi ücretimize, kendi keyfimize, ken
di işimize bakalım şeklinde düşünen ar
kadaşlarım olduğunu hiç tahmin et
miyorum. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — 
Kanun çıkarsa, almayacak mısın?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale 
etmeyin, 

Evet, Sayın Demir, siz de toparlayın 
lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; o ba
kımdan, bu teklifin, Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ücretleriyle ilgili maddesinin 
Anayasaya aykırılık durumunu ve içinde 
bulunduğumuz şartlarda Meclisin ve üye
lerinin halkla ilişkilerini de dikkate alarak 
görüşülmesini, bu çerçevede oylanmasını 
temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Demir. 
NEVZAT DURUKAN (Bolu) — 

Kanun çıkarsa, almayacak mısın?.. 
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BAŞKAN — Sayın Durukan, lütfen 
müdahale etmeyiniz efendim. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsı adına, buyurun 
Sayın Gögüsger, 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz kanun teklifi, sayın 
milletvekili arkadaşlarımızın daha önce 
Yüce Meclise takdim ettikleri; 1979 sene
sinde çıkan ve o tarihte fiilen görevde bu
lunan devlet memurlarına verilen bir de
rece yükselmesinden çeşitli sebeplerle (o 
tarihte yine görevde olmak veya askerde 
bulunmaları sonucu, atama işlemlerinin 
1.3,1979'a kadar yetişememesi sebebiyle) 
yararlanamayan devlet memurlarının ve 
halen görevde olan ve dolayısıyla aynı şart
larda olup da, emekliye sevk edilmiş dev
let memurlarının istifade etmesini amaç
layan bir kanun teklifidir. Bu vesileyle de, 
Komisyonumuzda kabul edilmiş ve yüce 
huzurunuza gelmiştir. 

Komisyonda müzakeresi sırasında, 
351 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de yer alan bir geçici maddeyle, yaratıl
mış olan bir adaletsizliğin giderilmesi 
maksadıyla., bir madde ilave edilmiştir. 
2559 sayılı Kanun hükümlerine göre iki 
senesini doldurmadan idarece resen emek
liye ayrılmış valilerle, iki yıl görevde kal
ma şartını, kendi isteğiyle vaya yaş sınırı 
sebebiyle tamamlayamadan emekliye sevk 
edilmiş olmalarından dolayı yerine getire
meyen dğer valilerde iki yıl çalışmış olmak 
şartı aranmayacaktın Yani, adaleti ve ka
zanılmış bir hakkın iadesini temine ma
tuf bir hüküm getirilmektedir. Asıl üzerin
de durulması gereken, bugün Komisyon
da bu teklife ilave edilen ve bendenizin im
zasını taşıyan tekliftir. 

Değerli arkadaşlarım, teklif şudur: 
Anayasanın 86 ncı maddesi, "Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri
ni, en yüksek devlet memurunun almak
ta olduğu miktardır" diye tarif etmekte
dir. Oysa bu teklif, "657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu" ibaresini kullanmak su
retiyle, 1984 yılından bu yana uygulan
makta olan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödeneklerini belirleyen 3053 
sayılı Kanundaki -açık ve seçik olarak-
Anayasaya aykırılığı gidermeye matuf bir 
düzenlemedir, bir tekliftir. 

Değerli arkadaşlarım -burada, ezbe
re tekrar edeceğim, hatam olursa 
bağışlayınız- Anayasanın 86 ncı maddesi l 

şunu söylüyor: Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenekleri, en yüksek 
devlet memurunun almakta olduğu mik
tardır. Getirilen teklif de, "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri, 
en yüksek devlet memurunun almakta ol
duğu miktardır" diyor. Böylece, Anaya
sa metniyle Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödeneklerini düzenleyen ka
nun metni arasında uyum sağlanmakta ve 
Anayasaya uygun bir düzenleme yapıl
maktadır. Buraya çıkıp da, bunun Ana
yasaya aykırılığını iddia etmek mümkün 
değildir. 

Biz, bu teklifi, milletvekilleri ödenek
lerinde veya yolluklarında üç. beş kuruş ar
tış olsun düşüncesiyle getirmedik. Hepi
mizin görevi, kanunların Anayasaya uy
gunluğunu sağlamaktır; teklifin esprisi ve 
komisyonda yapılmak istenen budur. Kal
dı ki, teklifte benim göremediğim bir ha
tayı da, komisyon üyesi değerli arkadaş
larım (Mecliste grubu bulunan her üç par
tiye mensup üye arkadaşlarımız; bizim 
partimizden Sayın Demir, Doğru Yol Par
tisinden Sayın Ertüzün, SHP'den de Sa
yın Bayazıt) görerek, redaksiyon mahiye
tindeki bir önerge ile bu maddeye yeni bir 
veçhe vermek suretiyle, teklifi, Anayasa
ya daha uygun hale getirmiş bulunmak
tadırlar. 
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Sayın Demir, konuşmasında gerekçe
den söz etti. Teklif olduğu için, gerekçe
deki bu sözleri ne Hükümete mal etmek 
mümkündür ne de Komisyona mal etmek 
mümkündür. Buradaki gerekçe, bir kanun 
teklifi olması hasebiyle, teklifi hazırlayan 
kişinin görüşüdür, yani benim şahsî görü
şümdür; ama madde, getirdiğim şekilde 
geçmediğine göre, gerekçeye dayanarak, 
getirilen maddenin Anayasaya aykırılığı
nı ileri sürmek mümkün değildir ve doğ
ru da değildir. Burada önemli olan, ka
nunların Anayasaya uygun hale getirilme
sini sağlamaktır. Kanunların Anayasaya 
uygun hale getirilmesini sağlarken, göre
vimiz sadece yeni hazırlanan ve Yüce 
Meclisin huzuruna getirilen kanun tasa
rılarının Anayasaya uygunluğunu sağla
mak değil, halen meri olan kanunlardaki 
bu gibi noksanlıkları, bu gibi boşlukları da 
bulup, bunları gidermektir. 

Bu sebeple, bu teklife 5 inci madde 
olarak ithal edilmiş bulunan, milletvekil
lerinin aylık ve ödenekleriyle ilgili bölüm 
-altını çizerek ve üzerine basarak söylemek 
istiyorum- sadece o metnin Anayasaya uy
gun hale gelmesini sağlamaktan ibarettir. 

Biz de biliyoruz ve Hükümetimiz, 
Anavatan Partisi İktidarı, iktidara geldi
ği günden beri devlet memurlarının aylık
larında devamlı iyileştirmeler yapmıştır, 
hâlâ da yapmaktadır. 1970 yılından 1980 
yıllarına kadar 70 gösterge rakamını reva 
görenler, bugün devlet memurlarının ta
banıyla tavanı arasında yelpazenin çok 
açıldığını ifade ediyorlar. O tarihteki yel
paze açıklığı -70 gösterge rakamını düşü
nürseniz ki, o zamanki hükümlere göre 70 
rakamının altında da gösterge rakamını 
tespit etmek mümkündü- bugün 3'e in
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Anavatan 
Partisi olarak, istihdam ettiğimiz devlet 
memurlarına da sahip çıkmasını bilen ve 

onların görevinden daima huzur duyan, 
şevk duyan ve görevinde güleryüzlü olma
ya hazırlayan bir partiyiz ve onların bu
günkü sıkıntılannı biz de biliyoruz. Allah 
nasip edecektir; şurada bir şey kalmadı, 
önümüzdeki günlerde onların da durum
larında iyileştirmeler yapılacaktır. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Vefa Tanır; buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA VEFA TA
NIR (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; daima, bu kürsünün 
hürlüğünü savunagelmişizdir; buraya çı
kan arkadaşlarımız, hangi konuda olursa 
olsun, içlerinden geldiği gibi, hür konuş
maya fikirlerini hürriyet içinde söyleme
ye hak kazanmışlardır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yüceliği de budur. 
(ANAP sıralarından "Sınırsız mı?" 
sesleri) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) -
Aksini söyleyen var mı? 

BAŞKAN — Efendim, sınırsız değil 
tabiî; İçtüzük var, Anayasa var. Lütfen 
müsaade buyurun. 

Devam edin efendim. 
VEFA TANIR (Devamla) — Türki

ye Büyük Millet Meclisinin yüceliği bu
dur derken, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yüceliğini bu kürsüde korumak da, 
hepinize düşen vazifedir. Ne zaman ki, bu 
kürsüden, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
küçük hesaplar peşindeymiş gibi gösteril
miş, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup
ları arasında anlaşamamazlık çıkmış; bun-
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dan en çok bu Meclis zarar görmüştür. 
Kimse oturduğu yerden atılmamıştır; ama 
bu Meclise halkın reyiyle gelenler, zaman 
zaman kapı dışarı konmuş veyahut kapı
lar kilitlenmiştir. Uzun mebusluk haya
tımda, arkadaşlarım konuşurken en çok 
bu konuya dikkat etmişimdir ve içim en 
çok bu tip konuşmalar yapılırken stzla-
mıştır. 

Ben, bu çatının açıldığı günden beri 
buradayım. Uzakta kaldığınız zamanlar
da, bu çatı içerisinde olanları yakınen ta
kip eden bir arkadaşınızım. 1961'den beri 
bu konu halledilememiştir. Neden halle
dilememiştir? Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi olarak, dört kişiden aldığınız bir 
mektubu, bir seyahatte köy meydanında 
kaydettiğiniz bir meseleyi, buraya kanun 
teklifi olarak getirirsiniz, hukuk olarak 
onu müdafaaya kalkarsınız. Kendi huku
kunuz mevzubahis oluduğu zaman, ' 'Aca
ba, yarın başka türlü mü yazacaklar?" ve
ya, "Başka türlü mü yazılacak?" diye tit
rersiniz. Ben, kendi hukukunuzu müda
faa edemezseniz, daha evvelki hukukları 
müdafaanızı rey hesabına olmuş kaydede
rim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, onun için, 
1961'den beri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bu husus ne zaman bu kürsüye ge
tirilmişse, Meclisin yüceliğine halel getir
mişizdir. "Ya bunu getirmeyeceğiz ya da ge
tirdikten sonra buna sahip çıkacağız. 

Eskiden bu Mecliste bulunan arka
daşlarım, delikli yüz paraların torbalara 
konarak buraya gönderildiğine şahit olma
dınız mı? 1961 yılında bu Mecliste bulu
nan üyeler, "Daha duymadıysanız şunla
rı da yeyin" diye, açamayacağınız kadar 
kötü kokulu nesnelerle içi doldurulmuş 
mendil ve torbaların, bu merdivenlerden 
çıkarılarak şeref kapısına getirilip konul
duğunu hatırlarlar. Sebep ne idi? Sebep, 
yine o günlerde bu kürsüyü rahat ve iyi 

kullananamış olmamızdan ileri geliyordu. 

Ben, grubumuza mensup burada ko
nuşan bir arkadaşı muaheze etmek için bu 
kürsüye çıkmadım. Ben, bu Meclis için
de uzun yıllar bulunan bir arkadaşınız ola
rak, kabul ederseniz bir ağabeyiniz olarak, 
bu söz hakkımı bütün hesapların üstün
de tutarak, "Yüce Meclis" derken, ken
di hukukunu da savunan bir meclis olması 
lazım geldiğini düşünerek bu kürsüye çık
tım. (DYP ve ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Yann başıma ge
lecekleri de hesaba katarak buraya çıktım. 
"Ya Meclis, ya teneşir'" diyenlerden de 
değilim; olursa olur, olmazsa olmaz. Na
sıl ki, bu Mecliste bu kürsüde duygu ve 
düşüncelerimizi hür olarak ifade ediyor
sak, bu duygular da benimdir, ben de duy
gularımı bu hürriyet içinde dile getirmek 
istedim. 

içinizde bazı arkadaşlarımın haklı ol
duğu noktalar olabilir; endişeler olabilir, 
getirilen kanun teklifi aceleye gelmiş ola
bilir. 1961'den beri 86 ncı maddenin ru
huna varamamışız ki, beş saat içinde de 
varalım. İki üç ay evvel 900 bin lira fark 
aldınız; "Durup dururken bu 900 biri li
ra nedir?" dediniz mi? Şimdi soruyorum 
sizlere, ne idi o para? O para, yanlış he
saplanmış mebus maaşlarına ait para idi. 
Demek ki, oluyormuş bunlar. Bunu, "Bu 
yanlış hesaplanmış, ilk hesaba aktarılsın" 
diye reddedeniz var mı? 

Muhterem arkadaşlarım, onun için, 
bugün de yanlış düşünceye kapılan, yan
lış anlamış olan arkadaşlarımız olur. Söz
leşmeli personelin bugünkü durumu dü
ne uymaz; ben kimseyi küçümseneni, 
Türkiye Cumhuriyetine memur olarak 
hizmet eden herkes benim gözümde bü
yüktür; ama, bu memurlarımız içinde öyle 
memurlar vardır ki -ki, bunların Sayısı da 
çok azdjr- sizler onların yarısı kadar, para 
alırsınız. Belki, arkadaşlanmızdan, "Çok 
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yüksek tavana ulaşmış bulunan sözleşmeli 
personelin aldığı mı uygulanacak?" diye 
endişeye kapılanlar olabilir. Ama, benim 
kastettiğim bu değildir, kastedilen, bare
me dahil olup da, en yüksek olandır. Bu
gün, bankalarda, devlet bankasında veya
hut başka bir teşekkülde, bir teknik dev
let memuru 5 milyon liranın üzerinde ma
aş alıyor. Ne derseniz deyin buna; 86 ncı 
madde, "Eline geçen para" diyor. Ama, 
ben eminim ki, komisyondaki arkadaşla
rınız -6 milyon lira alan bir sözleşmenin 
yanm katı da budur- "9 milyon lira 
alalım" diye bunu getirmediler. Bu kas
tedilen, bareme dahil en yüksek devlet 
memurunun alacağıdır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, hiç
bir düşünceye kapılmamak lazımdır. Ten
kit edilebilirsiniz; ama kendi hukukunu 
müdafaa edemez hale düşmek, en büyük 
tenkittir bence. Partilerimiz, grup başkan
ları olarak, bazı konularda birlikte düşün
müşler ve "Hukuka aykırı hareket eder 
miyiz?" diye kılı kırk yararak buraya gel
mişler. 

Ben, düşüncelerimi bu şekilde size 
anlatmak için çıktım. Kanunun tekniği
ne girmedim, beni bağışlarsınız. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKLAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tanır. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul ede neler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa Ek Geçici Madde

ler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Öde
nek ve Yollukları Hakkında Kanunun 
1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Geçici Maddesinin Değiştirilme

si Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 657 saydı Devlet Me

murları Kanununa aşağıdaki ek geçici 
maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 59. -
20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hü
kümlerinden yararlanmamış olup da, ay
lıklarını 657 sayılı Devlet Memurlan Ka
nunu ile bu Kanunun ek geçici maddele
rine veya diğer personel kanunlarına gö
re almakta olan veya aylıksız izinli bulu
nan devlet memurlan ve diğer kamu gö
revlilerinin söz konusu kanunlara göre ik
tisap ettikleri-kazanılmış hak aylıkları ile 
emekli keseneğine esas aylıkları bir defa
ya mahsus olmak üzere öğrenim durum
larına bakılmaksızın ve kadro şartı aran
maksızın bir üst derecenin aynı kademe
sine getirilir ve alt derecede bulundukları 
kademede geçen süre, üst derecedeki ka
demede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına, göre verilen 
derece, özel kanun hükümleri gereği söz
leşmeli olarak istihdam edilmekle birlikte 
T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçilik sıfat
ları devam eden personelin emekli kese
neğine esas aylık derece ve kademelerine 
de eklenir. Bunlardan özel kanunlar ge
reği kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalı
şanların kazanılmış hak aylık derece ve ka
demeleri de bir derece yükseltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş önergeler var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin Ek Geçi

ci Madde 59 uncu maddesinin birinci fık-
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rasınm aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kemal Karhan 
İzmir 

Akın Gönen 
İzmir 

Tevfik Ertürk 
. Ankara 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Aydın Arvasi 
Van 

20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun 
hükümlerinden yararlanmamış olup da, 
aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu Kanunun ek geçici mad
delerine veya diğer personel kanunlarına 
göre almakta olan veya aylıksız izinli bu
lunan devlet memurları ve diğer kamu gö
revlilerinin söz konusu kanunlara göre ik
tisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları ile 
emekli keseneğine esas aylıkları bir defa
ya mahsus olmak üzere öğrenim durum
larına bakılmaksızın ve kadro şartı aran
maksızın bir üst derecenin aynı kademe
sine getirilir. 1 inci derecenin son kademe
sinde bulunanların gösterge rakamına bir 
alt derecedeki artış kadar ilave edilir ve alt 
derecede bulundukları kademede geçen 
süre, üst derecedeki kademede geçmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 269 sıra sayılı 
Kanunun 1 inci maddesine eklenen Ek 
Geçici Madde 59'un Birinci Fıkrasının, 
"bir üst derecenin aynı kademesine 
getirilir" ibaresinden sonra, "1 inci dere
cenin son kademesinde bulunanların gös

terge rakamına bir alt derecedeki artış ka
dar ilave edilir" ibaresinin yer almasını 
arz ederiz. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kamer Genç 
Tunceli 

Sedat Doğan 
Adana 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Heye
tin dikkatini çekmiştir, iki önerge de ma
hiyeti itibariyle aynı, 1 inci dereceye gel
miş olan memurlarla ilgili bir hüküm ge
tirmektedir. Bu itibarla, bir tanesini işle
me koyacağım ya da birleştirerek işleme 
koymuş olacağız. 

Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı ekseriyeti olmadığı için, Ko
misyon katılamıyor efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Bursa) — Takdire bırakıyoruz Sa^ 
ym Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Böylece, ek geçici madde 59'u, kabul 
etmiş olduğunuz önergeyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 60'ı okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 60. — Ek Ge

çici 59 uncu madde hükümleri, söz konu
su madde kapsamına girenlerden kendi
lerine emekli, adi malullük, vazife malul
lüğü aylıkları ile dul ve yetim aylığı bağ
lananlar hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen ek geçici 59 ve 60 inci 
maddelerle birlikte, çerçeve 1 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki 
Ek Geçici 53 üncü madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 53. — Ek Ge
çici 34 üncü madde hükümleri, bu mad
de hükümlerinden yararlanmayanlar hak
kında bir defaya mahsus olmak üzerer uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci 
ve 2 nci maddeleri hükümlerinden, Kanu
nun yayımı tarihinde görevde olanlarla ay
lıksız izinli bulunanlar ve emekli, adi ma
lullük vazife malullüğü aylığı ile dul ve ye
tim aylığı alanlar faydalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 351 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Geçici Mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

16 . 6 . 1989 O : 1 

Geçici Madde — 241 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin değişik 39 un
cu maddesinin (a) fıkrasının 1 inci ve 2 nci 
sırasında yer alan unvanlarla 3 üncü sıra
sında sayılan Vali ve Emniyet Genel Mü
dürü (Vali) unvanlarını ihraz ederek bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce emek
liye ayrılmış olanlar hakkında mezkûr 
maddenin (b) fıkrasının uygulanmasında 
iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 9.10.1984 tarihli ve 

3053 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkın
daki Kanunun birinci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
lerinin ödeneklerinin aylık tutan en yük
sek Devlet Memurunun (her türlü ödeme
ler dahil) almakta olduğu miktar kadardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeye geçmeden önce, Sa
yın Turan Bayazıt ve arkadaşlarının bir 
madde teklifi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya 5 inci 

maddeden sonra, aşağıdaki 6 nci madde
nin eklenmesini arz ederiz: 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Rüştü Kurt 
Giresun 
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Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Madde 6. — 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kanunu ile diğer kanunlara ve 
kanun hükmündeki kararnamelere tabi 
olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin bu kanunun yayımlanma
sı tarihindeki derece ve kademeleri bir üst 
derece ve kademeye yükseltilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

DEVLET "BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Bursa) — Sayın Başkanım, Hükü
met de katılmıyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu 
önergemizin amacı, bugünkü personel re
jimindeki gösterge tablosunda herhangi 
bir değişiklik yapmadan, ekonomik şart
ların ortaya çıkardığı zorunluluktan hare
ket ederek, bütün devlet personeline, ka
mu personeline bir üst dereceye -geçici 
olarak, bir kereye mahsus olarak- yüksel
me hakkını vermektir. Bugünkü ekonomik 
durum bunu zorunlu kılmaktadır. Her ne 
kadar, Hükümet -Komisyonda da Sayın 
Bakan söylediler- temmuzda iyileştirme 
yapacağız demekte ise de, biz önerge sa
hipleri, bu iyileştirmenin, memurun -altı 
yıldır, hatta 1980'den bu yana- enflasyo
nun aşındırdığı satın alma gücünü karşı
layacağı kanısında değiliz. Yine, bu Hü
kümetin memura yeterince zam yapaca

ğını da kabul edemiyoruz. Çünkü, memu
run grev hakkı yoktur, çünkü memurun 
direnişi bir noktaya kadar ve platonik bir 
şekilde yapılabilir. Hükümete karşı, icra
ya karşı memurun bir müeyyidesi, bir zor
layıcı gücü yoktur. 

Bu nedenle, temmuzda yapılacak 
zammın yüksek olmasını temenni etmek
le, mahcup duruma düşmeyi temenni et
mekle birlikte, basındaki resmî beyanlara 
dayanacak olursak, yüzde 50'nin üzerine 
çıkmayacağı kanısındayız ve bunu da ye
terli bulmuyoruz. 

Bu nedenle önergemizi takdim ettik. 
Yüce Genel Kurul bunu kabul ettiği tak
dirde, devlet memurlarına bir parça da
ha rahat nefes alma imkânı verilecektir. 

Takdir Yüce Genel kurulundur. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bayazıt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

6 hcı maddeyi okutuyorum: 
MADDE.6. — Bu Kanun yayımını 

izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 7. — Bu Kanunun 5 inci 
maddesi hükümlerini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Ba
kanlar Kurulur yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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Bu suretle tekliflerin maddeleri kabul 
edilmiştir. 

Tekliflerin tümünü oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın milletvekilleri, 13,6.1989 ve 
16.6.1989 tarihli birleşimlerde alman ka
rarlar kapsamındaki kanun tasan ve tek

liflerinin görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Bu sebeple, Altıncı Beş Yıllık Kalkın

ma Planı üzerindeki görüşmeleri yapmak 
için, daha önce alınan karar gereğince, 19 
Haziran 1989 Pazartesi günü saat 14.00'tc 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

İyi aksamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 20.15 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE- Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
VAPLARI 

1. — İzmir Müktveküi Holü Çulhaoğhı'-
nun, fiyat farkı nedeniyle TARİŞ tarafından pa
muk üreticilerine ödeme yapılıp yapümayacağma 
üifkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü 
Yurür'ün yazılı cevabı (7/669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi 18.5.1989 tarih ve 
7/669/2752/13236 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Tica
ret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygı ile dilerim. 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Üretcinin TARİŞ'den 1987/1988 yılı 
itibariyle 4,5 milyar pamuk fiyat farkı ne
deniyle kilogramda 62 lira civarında bün
ye kân mevcuttur. Buna göre; 

1. Üreticinin alacağı olan kg'da 62 
lira fiyat farkı üreticilere ödenecek midir? 

2. 
çektir? 

Ödenecekse ne zaman ödene-

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-315 

16.6.1989 

izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun, fiyat farkı nedeniyle TARİŞ tarafın
dan pamuk üreticilerine ödeme yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandınlmasını istediği yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı 

İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
• Yazılı Sorularına Cevabımız 

Soru — Üreticinin TARİŞ'den 
1987/1988 yılı itibariyle 4,5 milyar pamuk 
fîyat farkı nedeniyle kilogramda 62 lira ci-
vannda bünye kân mevcuttur. Buna göre; 

1. Üretcinin alacağı olan kg'da 62 
lira fiyat farkı üreticilere ödenecek midir? 

2. Ödenecekse ne zaman ödene
cektir? 

Cevabımız : 1987/1988 iş yılında el
de edilen kârdan 4 733 296 034,- liranın,-
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Birlik Anasözleşmesinin 60/A*B maddesi 
uyarınca, ortaklarına dağıtılmak üzere bu 
Birliğe bağlı kooperatiflere risturn edilme
si talep edilmiştir. 

Buna göre 1 Kg. kütlü pamuğa dü
şen kâr payı 62 TL. olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen Anasözleşme 
maddesine göre; 4 733 296 034.- liralık 
dağıtılabilir kârın 1 853 811 771.- lirası ge
nel kurul kararı ile ortaklara dağıttlabil-

mekte, ancak geri kalan 2 879 484 263.-
liralık bölümünün işletme faaliyetlerinden 
doğması nedeniyle, risturn gayri tabi kâr 
olup Bakanlığımızın izni ile ortaklara da
ğıtılması veya Birliğin diğer faaliyetlerin
de kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

Bu sebeple, Bakanlığımızca yapıl
makta olan değerlendirmeyi takiben, kâr 
dağıtımı konusu kısa süre içinde sonuçlan
dırılacaktır. 
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Avrupa Soıyal Şartı'nın Onaylanmağının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sına verilen oyların sonucu : 

ADANA 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Ahmet Akgün Albayrak Hasan Çakır 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
\aşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğullan 
Muzaffer Atılgan 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügûler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
İlhamı Binici 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Mehmet Ali Doğuşlu 
Rifat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Halil Şıvgın 
Rıza Yılmaz 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

Kanunlaşmıştır. 
450 

: 218 
: 217 
: — 
: — 

1 
229 

3 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahramar 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 
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ELAZIĞ 
Nizamettin Özdogan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
ibrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 

Nuri Gökalp 
Ömer'Terruh İlter 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekih Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut Özal 
Sudi Türel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Hıran Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tfekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğl 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
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Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 

»MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
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MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Fahrettin Kurt 

(Geçersiz Oy) 
ANKARA 
Hüseyin Barlas Doğu 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 

Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal » 
Abdullah Cengiz Dagyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
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Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
ibrahim Özel 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
DİYARBAKIR 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Tbgay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKARİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 

V.)Aü Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demİrel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Abdülbaki Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Altan Kavak 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
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İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarı gül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Türkân Akyol 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Alâettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
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MANİSA 
Ümit Canuyar 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 

ÇORUM : 1 

ihsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk.V.) 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Ankan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
\aşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpmar, 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Asık 
Mehmet Çakıroğlu 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

SİİRT : 1 
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14.6.1934 Tarihli ve 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
187 
184 
: 1 

2 
260 

3 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Halil Şıvgın 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Tiıncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifagaoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Yüzügûler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Nizamettin Özdogan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
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GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bpzer 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoglu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 

Ali Şahin 
KARS 
ilhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioglu 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 
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MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
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Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Re§it Çelik 

ANKARA 
Alpaslan Pehlivanlı 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 

Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 

(Reddeden) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

Geçersiz oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göjcsel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 

Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
Mehmet Cavit Kavak 

BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Sait Ekinci 
BURSA 
A. Kertcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
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DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Ibgay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkt Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 

Mustafa Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bahiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla \eniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
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İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlü 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Gögüsger 
Gökhan M araş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğhı 

file:///eniay
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Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaettin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 

ÇORUM : 1 

Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Müslih Görentaş 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun ' 
Mustafa Tlnaz Titiz 

SİİRT : 1 
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ADANA 

vcruen oyıann sonucu 
Uye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Ahmet Akgün Albayrak 
Lcdin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
M. Halit Dağh 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılfnaz 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfık Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Halil Şıvgın 

(Kabul Edenler) 

Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaöğlu 
AYDIN 
Cengiz Alttnkaya 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügûler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yayar Gülez 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Kanunlaşmıştır. 
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İbrahim Özel 
BURSA 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcv 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Nizamettin Özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman, 
ERZVRUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
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ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
ibrahim Gür dal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
İsmail Safa Giray 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
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Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
ilhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracı başı 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Galip Demirel 
Talat Zengin 
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MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Töpkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer . 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
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TRABZON 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan. Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Agagil 
Beser Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

(Reddeden) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

Geçersiz oy) 
İSTANBUL 
Mehmet Cavit Kavak 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Ilhami Binici 
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YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakır Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Sait Ekinci 
BURSA 
A. Kertcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANKIRI 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldınm Avcı (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
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Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHÜNE 
Ülkü Gökalp Güney 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönoa 
Mustafa Kemal Duduoğlu 

Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bahiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sûdi Türel 
Reşit Ülker 
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Adnan Yıldız 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Gögüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
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Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaettin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 

ÇORUM : 1 

Birsel Sönmez 
RİZE 
Mustafa Nazikogju 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Mûkerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

(Açtk Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Talat Sargın 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

SİİRT.: 1 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

< 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
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DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
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KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Saydı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 
3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 in
ci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ye Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sa
yısı : 228) (Dağıtma tarihi : 2.3.1989) 

x 2. — Avrupa Sosyal Şartı'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/571) (S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 
14.6.1989) 

( x ) Açık oylamaya tabi isleri gösteri» 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 263) 
Avrupa Sosyal Şartı 'mn Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 

(1 /571) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 5 , 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 071101-2255102360 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
28.4.1989 tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Sosyal Şartı'mn Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. Türkiye, ilk üyelerinden bulunduğu Avrupa Konseyi'nin 1949 yılından beri 
üyesidir. Konsey çerçevesinde akdolunan bellibaşı prensip sözleşmelerinin çoğuna im
zasını ikoymuş ve bunları onaylayarak uygulama taahhüdünde bulunmuştur. Avrupa 
Sosyal Şartı en önemli bir prensip anlaşması niteliğini taşıdığı halde, henüz onaylan
madığından en kısa zamanda bu 'gereğin yerine getirilmesinde yarar görülmektedir. 

2. Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi çerçevesinde tanzim edilmiş olan top
lam 129 adet sözleşme ve protokol içinde, «Avrupa însan Hakları Sözleşmesbnden 
hemen sonra, hatta bu Sözleşmeyi tamamlayan nitelikte en önemli ikinci belgedir. 

3. Ülkemizin Batılı demokratik toplumun mensubu sıfatıyla Batı Avrupa ülke
lerinin üye bulundukları kuruluşların çoğuna esasen üye iken, Avrupa Topluluğuna gir
me başvurusunun da 14 Nisan 1987 tarihli belge ile gerçekleştirilmiş olması, sosyal 
normlarımızın Batı Avrupa ülkelerinin sosyal normlarına uyumunu sağlayacak düzen
lemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

4. Avrupa Sosyal Şartında öngörülen halklar, esasen çağdaş, demokratik, Türk 
toplumunun mahrum edilmesi düşünülemeyecek haklardır. Nitekim, 'bu konuda her 
türlü engeli kaldırmak ve yasal önlemler almak Hükümet Programında da yer al-
mıştır^ 
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5. Sosyal Şartta öngörülen kuralara ve (ilkelere uyum sağlamaktan da öteye, ya
sal düzenlemelerimizin birçoğunun güncel şartlara uydurulması zorunluluğu bir ger
çektir. Kaldı İki, Sosyal Şartın maddeleri arasında mevcut yasalarımızla tam uyuşma
yan bazı maddelerin, ülkemiz kamu ve sosyal düzenini etkilem eksizin, sadece güncel 
ihtiyaçlara uyacak şekilde tadilinin hem 'kolaylıkla mümlkün, hem 'arzuya şayan olduğu 
görülmektedir. 

6. Avrupa Sosyal Şartına taraf olan ülkelerde 3 milyona yakın Türk vatandaşı 
yaşamakta ve çalışmaktadır. Bu vatandaşllarımızıfı sosyal şartlarının daha da iyileş
tirilmesi ve anlaşmalardan doğan yasal garantilerle güçlendirilmesi, devlet politikamızın 
önemli unsurlarından birini teşkil etmekte'dir. Avrupa Sosyal Şartının Türkiye için de 
geçerli kılınmasıyla vatandaşlarımızın haklarını kısıtlamak veya çeşitli vesilelerle sınır
landırmak isteyen 'bazı Avrupa ülkelerimin elinden en önemli kozlardan biri daha alın
mış olacaktır. 

7. Avrupa Sosyal Şartına taraf olmak için Türkiye, Şartın 20 nci maddesinde 
öngörülen koşulların çoğunu, sosyal alandaki yasaları ve uygulaimaıları itibariyle kar
şılayabilecek olgunluğa gelmiş bulunmaktadır. Nitekim, Şartın 20 nci maddesinin (a) 
fıkrasında şayian 7 -temel maddeden asgarî 5'inıiın kabulü zorunlu olup, Türkiye bu 
kurala uyabileceğini ispatlamış bulunmaktadır. Diğer maddeler dahil toplam 72 fıkra
dan, asgarî 45'inin kabulü zorunlu ilken, Türkiye 46 fılkrayı kabul edebilecek durum
dadır. Şimdiki koşullarımızla henüz kabul edemediğimiz fıkralar bakımından bir mu
kayese yapıldığında ise, Avrupa Sosyal Şartına taraf olmuş bulunan birçok ülkenin, çok 
gelişmiş sosyal yapılarına rağmen, çoğu fıkraya çekince, ya da beyan yoluyla yorum 
koyduğu, hatta 'bazı fıkraları sosyal yapısına aykırı bularak ikaibul etmediği görülmek
tedir. Ayrıca Avrupa Sosyal Şartında öngörülen periyodik uzman raporlarıyla, en ge
lişmiş ülkelerin bile, Şartın kurallarına uymayan uygulamailar dolayısıyla ağır tenkitlere 
uğramakta oldukları görülmektedir. Bu durumda Türkiye'ye de tenkitler yöneltilmesi
nin tabiî karşılanması ve bunlardan makul olanların eksiklerimizi tamamlamak için 
dostane ve olumlu tenıkid olarak değerfendirümesinin, haksız olanlarının ise cevap
landırılmasının mümkün ve uygun olacağı düşünülmektedir. 

AVRUPA SOSYAL ŞARTI HAKKINDA NOT 

Avrupa Konseyi üye ülkeleri tarafından 18 Ekim 1961 tarihinde Torino'da, im
zalanan ve 1965 yılı başlarında yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı, üye ülkelerin 
çoğunluğu tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Halihazırda Sosyal Şart 15 üye ülke 
tarafından onaylanmıştır. Şartı henüz onaylamayan ülkeler Belçika, Lüksemburg, 
Portekiz, isviçre ve Liechtenstein'dir. Bunlardan Liechtenstein hariç hepsi şartı im
zalamışlardır. Ancak, Portekiz ve Lüksemburg'un yakında onaylayacakları Şekretar-
ya'ya beyan edilmiştir. 

Avrupa Konseyinin en önemli sözleşmelerinden 'biri addedilen ve Konseyin sos
yal alanda temel belgesi niteliğini taşıyan Avrupa Sosyal Şartı, imzaya açıldığı gün 
ülkemiz adına o zaman ki Çalışma Bakanı Prof. Dr. Cahit Talaş tarafından imza-

Türkiye Büyük Millet Meclisi .(S. Sayısı : 263) 
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lanmış, ancak henüz o tarihten bu yana onaylanmamıştır. Onaylanmama sebeplerinden 
başlıcaları, ülkemizde tarım işçilerinin tümünün sosyal güvence kapsamına alınmamış 
olması ve kamu kesimindeki görevlilerin toplu sözleşme ve sendika, kurma haklarının 
olmayışıdır. Diğer sebeplerin hemen tamamı, örneğin, Batı Avrupa ülkelerinde ol
duğu gibi aile yardımları konusunda bir müessesenin ülkemizde mevcut olmayışı v.s. 
sebepler ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Şartın göçmen işçilere bahşettiği haklardan sadece Şartı onaylayan ülkelerin va
tandaşı olanların yararlanabilmesi önemli bir husustur. 

Sosyal Şartın I. Bölümü, herhangi bir hukuk normunu içermemekte, buna karşılık, 
sözleşmeyi imzalayan ülkelerin kabul edecekleri ve aşamalı olarak varacakları amaç
ları sıralamaktadır. Burada sadece, temel ilkeler yeralmış olduğundan (normatif ku
rallar Bölüm H'dedir) I. Bölümün kabul olunması ile Türkiye yönünden ileride her
hangi bir güçlükle karşılaşılmayacaktır. Zira Anayasamız ve Çalışma mevzuatımız 
(tarım kesimi dışında) buna en geniş şekliyle olanak sağlamaktadır. 

Sosyal Şartın II. Bölümünde yeralan 19 madde, I. Bölümündeki ilke maddelerin 
ışığı altında meydana getirilmiştir. Normatif bölümde (II. Bölüm) yeralan 19 uncu 
maddenin 7'si bu sözleşmenin ana maddelerini oluşturmaktadır; sözleşmeyi onayla
yan her ülke bu maddelerden en az beşini tamamen kabul etmekle yükümlüdür. Bu 
7 ana madde şunlardır: 

Madde 1. Çalışma Hakkı 
Madde 5. Sendika Kurma Hakkı 
Madde 6. Toplu Sözleşmeler Yapabilme Hakkı (Toplu Pazarhk Hakkı) 
Madde 12. Sosyal Güvenlik Hakkı 
Madde 13. Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı 
Madde 16. Ailenin, Sosyal, Hukuksal ve Ekonomik Bakımlardan Korunma 

Hakkı 
Madde 19. Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunma ve Sosyal Yardımlardan 

Yararlanma Hakkı. 

Avrupa Sosyal Şartı, bütün sosyal ve ekonomik hakları 19 madde (72 paragraf) 
içinde, Sözleşmenin ikinci bölümünde geniş bir liste halinde sıralamıştır. Üye dev
letler, sözleşmeye katılırken bu geniş listenin bütün hükümleriyle kendilerini bağla
mak zorunluluğunda değildirler. Lakin, başlangıçta en azından 10 madde ya da 45 
paragrafın hükümlerine uymayı taahhüt etmek zorunlu bulunmaktadır. Dilendiğinde 
diğer hükümlere de bilahare katılmak mümkündür. Böylece aşamalı bir gerçekleştir
me sistemi kabul edilmiştir. 

İlgili kuruluşlarımız arasında yapılan istişareler sonucunda Sosyal Şartın onay
lanmasını düzenleyen kuralları düzenleyen 20. maddesinde belirtilen ve yedi zorunlu 
madde arasında en az beşinin onaylama mecburiyeti bulunan maddelerden 1, 12, 13, 
16 ve 19 uncu maddelerin kabul edilebileceği, sendika kurma hakkını kapsayan 5 inci 
ve toplu pazarlık hakkını öngören 6 ncı maddelerin şimdilik onay dışı bırakılabile
ceği düşünülmüştür. Diğer maddelerden hangilerinin mevcut şekliyle, hangilerinin ise 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 



— 4 — 

şu safhada onaylanma dışında bırakılabileceğini gösteren «beyan» metni kanun tasa
rısının metni içinde açıklanmıştır. 

Sosyal Şartın ülkeler bazında uygulanmasını denetleyen başlıca organlar 7 ülke 
temsilcisi arasında seçilen «Bağımsız Uzmanlar Komitesi» «Hükümet Uzmanları Ko
mitesi» ve «AKPM (Avrupa Konlseyi Parlamenterler Meclisi)» dir. 

Bunlardan özellikle ilkinin, bağımsız ve serbest bir gündemle tüm üye ülkelerin 
uygulamalarına sert eleştiriler yönelttiği ve Sosyal Şart'a taraf oları ülkeler arasında 
ayırım yapmaksızın hemen tümünün bu eleştirilerden payını aldığı bilinmektedir. 

Avrupa Sosyal Şartı ile himaye edilen hakların kapsamını genişletmeyi amaç
layan «Avrupa Sosyal Şartı Ek Protokol Taslağı»nın 10 uncu maddesi ile, sözkonusu 
Protokolün kabulü ve onaylanması, Avrupa Sosyal Şartı ana metninin imzalanması 
koşuluna bağlanmıştır. 

Ülkeler itibariyle Sosyal Şartın durumu : 

İSPANYA : 5. ve 6. maddeleri kabul etmiş ancak, bu hükümleri Anayasanın 
ilgili maddeleri çerçevesinde yorumlayıp, bu maddeler ile kabili telif olduğu öl
çüde uygulayacağına, dair bir çekince beyanı mevcuttur. 

AVUSTURYA = 2 (1) - 4 (4) - 7 (1,6) - 19 (4,7,8,10) - 6 (4) 
KIBRIS = 2 (1-5) - 4 (1-5) - 7 .(1-10) - 8 (1-4) - 10 1(1-4) - 13 (1-4) - 16-17-18 

(1-4) 
DANİMARKA = 2 (1,4) - 4 (4,5) - 7 (1/10) - 8 (2,3,4) - 19 (1-10) 
F. ALMANYA = 4 (4) - 7 (1) - 8 (2,4) - 10 (4) 
FRANSA = Hiçbir maddeye rezerv koymamıştır. 
YUNANİSTAN = 5 -6 ı(l-4) 
İZLANDA = 2 (2,4) - 7 (1-10) - 8 (1-4) - 11 (1,2) 12 (2) 
İTALYA = Hiçbir maddeye rezerv koymamıştır. 
HOLLANDA = 6 (4) Hüküm memurlar hariç kabul edilmiştir. 
NORVEÇ = 7 (1) - 4 (10) - 8 (1-4) - 18 (1-4) - 19 (8) 
İSVEÇ = 2 (1,2,4) - 4 (2,5) - 7 (5,6) - 8 (2,4) - 12 (4) 
İNGİLTERE = 2 (1) - 4 (3) - 7 (1,4,7) - 8 (2,3) - 12 (2,3,4) 
MALTA = 2 (4) - 8 (3) - 10 (4;b,c) - 12 (2,4) - 18 (1,2,3) 
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AVRUPA SOSYAL ŞARTININ ONAYLANABİLİRLİĞİNİN MADDELER VE 
FIKRALAR İTİBARİYLE DEĞERLENDİRMESİ 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/571 
Karar No. : 12 

26 . 5 . 1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça, 17.5.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Avrupa 
Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısın Komis
yonumuzun 25.5.1989 tarihli 14 üncü Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının gerekçesi ve tümü Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve maddeleri oy 
çokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz halvalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
tmzada bulunamadı. 

Üye 
Yasar Eryılmaz 

Ağrı 

Üye 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
tmzada bulunamadı. 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
/. Hakkı Önal 

istanbul 
Muhalefet ediyorum, muhalefet şerhim 

eklidir. 

'Başkanvekl' 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 
tmzada bulunamadı. 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 
Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir, 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 
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Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Üye 
Kâzım Özev 

Tokat 
Muhalefet ediyorum, muhalefet şerhim 

eklidir. 

Üye 
İbrahim Cebi 

Tralbzon 

MUHALEFET ŞERHÎ 

TBMM Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Başkanlığına 

Avrupa Konseyi çerçevesinde imzalanan Avrupa Sosyal Şartı'nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısına; 

1. 72 fıkradan oluşan Avrupa Şartı'nın yalnızca iç hukukumuzdaki düzenlemeler 
nedeniyle 46 fıkrasının onaylanmasının Uluslararası Çalışma örgütü (ILO)'nun norm
larına uyulduğunun göstergesi olamayacağı, 

2. Anılan şartın özellikle örgütlenme özgürlüğünü güvenceye bağlayan 5 inci ve 
Toplu Pazarlık Hakkını güvenceye alan 6 ncı maddesi ile ülkemizde demokrasinin 
tüm kılrum ve kurallarıyla yerleşmesine katkıda bulunacağına inandığımız ve birçok 
sosyal hakların güvencesi olacağına inandığımız diğer maddelerin onaylanmaması ne
deniyle tasarının Komisyonumuzda kabul edilmesine çekince koyduğumuzu arz ede
riz. 

25 s 5 . 1989 

Dr. Ali Uyar İsmail Hakkı Önal 
Hatay İstanbul 

Kâzım Özev 
Tokat 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/571 9 , 6 , 1989 

Karar No. : (1-2) 42 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı» Komisyonumuzun 7.6.1989 tarihli 1 - 2/13 sayılı Birleşiminde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı ve Dışişleri bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müza
kere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, Avrupa Konseyinin 1949 yılından beri üyesi olan 
ve Konsey çerçevesinde akdolunan belli başlı prensip sözleşmelerinin çoğunu imzala
mış bulunan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden sonra en önemli ikinci 
belge niteliğinde olan Avrupa Sosyal Şartı'nın onaylaması amacını taşıyan Tasarı, Ko
misyonumuzca usulüne uygun olarak görüşülmüştür. 

Komisyonumuzca Tasarının başlığı aynen muhafaza edilmiş, 1 inci maddesi ye
niden düzenlenerek madde bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca Tasarıya Avrupa Sosyal Şartı'nın henüz kabul edilmeyen hü
kümlerinin ileride kabulünü kolaylaştırmak zımmnda bir madde eklenmesine karar 
verilmiş, Tasarıya eklenen bu madde nedeniyle, yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 nci ve 
3 üncü maddeler 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Tasarının ILO'da halen yürütülmekte olan görüşmeler gözönü-
ne alınarak, içtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince, Genel Kurulda öncelikle görüşül
mesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz Sosyal Şartı'nın Komisyondaki inceleme sırasında yapılan tercüme 
düzeltmelerini havi mühürlü tercümesi ve üyelerimizin imza belgesinin paraflı ve mü
hürlü ikişer nüshasıyla birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa say
gıyla sunulur. 

Başkan Başjkanvelkjilli 
M. Vehbi Dinçerler Cevdet Akçalı 

HaJtay İstanbul 

Kâtip Üye 
H. Adnan Tutkun Turgut Yaşar Gülez 

Amasya; Bolu 

Üye Üye 
Fethi Çeliikbaş Ayçan Çakıroğulları 

Burdur Denizli 
imzada bulunaımıadı. 
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Üye Üye 

Fuat Atalay H. Cahit Aral 
Diyarbakır Elazığ 

Muhalefet şerhim vardır. 

Üyş Üye 
İsmail Cem Abdulvahap Dizdaroğlu 

İstanbul Mardin 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye Üye 
Ali Rıfkı Ataşe ver Ali Şakir Ergin 

Tekirdağ Yozgat 

MUHALEFET ŞERHİ 

Muhalefet şerhimiz verilen değişiklik önergeleri doğrultusundadır. 1 inci madde
nin (a) fıkrasında 5 ve 6 ncı maddeler ile, (b) fıkrasının 2, 3, 4, 7 ve 8 in eklenme
sini öneririz. 

Fuat Atalay İsmail Cem 
Diyarbakır İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasahsi 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve 18,10.1961 tarihinde 
Torino'da imzalanan «Avrupa Sosyal Şartı» nın; 

«a) 20 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine göre; 1, 12, 13, 16 ve 
19 uncu maddelerin tüm fıkralarıyla aynen. 

b) 20 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendine göre; 9, 10, 11, 14, 17 
ve 18 inci maddelerin tüm fıkralarıyla aynen, 

c) 4 üncü maddesinin 3 üncü ve 5 inci fıkralarının, 
d) 7 nci maddesinin 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 uncu fıkralarının,» kabul edilerek onay

lanması uygun bulunmuştur. 
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SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KOMİSYONUNUN KABUL KABUL ETTİĞİ METİN 

ETTİĞİ METİN 

Avrupa Sosyal Şarü'nuı Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Avrupa Sosyal Şarü'mn Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çer
çevesinde hazırlanan ve 18.10.1961 tari
hinde Toniıno'da imzalanan «Avrupa Sos
yal Şartı» nın Dibace, Bölüm I, III, IV, 
V ve eklinin tümü ;!e, II mci bölümünün 
aşağıdaki «beyan» metni çerçevesinde 
onaylanması uygun bulunmuştur: 

«a) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (b) bendine göre; 1, 12, 13, 16 
ve 19 uncu maddelerin tüm fıkralarıyla 
aynen, 

b) 20 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (c) bendine göre; 9, 10, 11, 14, 
17 ve 18 inci maddelerin tüm fıkralarıy
la aynen, 

c) 4 üncü maddesinin 3 üncü ve 5 inci 
fıkraları, 

d) 7 nci maddesinin 3, 4, 5, 6, 8 ve 
9 uncu fıkraları» kabul edilerek. 
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MADDE 2. — Bu Kanun yayımı târihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

ıDevlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
Jf. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Balkanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. 'Pakdemirli 
Bayındırlık ve Iskam Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

İ. Aykut 
Enerji ve Taıbiî Kaynaklar (Bakam 

F. Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 

iDevlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
L S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakam 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
S. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 
Kabul Ettıiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Dışişl'örıi Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 2. — Avrupa Sosyal Şartı' 
nın 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ge
reğince diğer maddelerin veya fıkraların 
biteihara kabulünü beyana, Balkanlar Ku
rulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci mad
desi Madde 3 olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü mad
desi Madde 4 olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ METİN 
AVRUPA SOSYAL ŞARTI 

İmzalayan Hükümetler, 
Avrupa Konseyi üyesi, olup, 
Avrupa Konseyinin amacının, ortak mirasları olan ideal ve prensiplerin korun

ması ve gerçekleştirilmesi ve üyelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin özellikle in
san halkları ve temel hürriyetlerin idame ettirilmesi ve daha öteye götürülmesi suretiyle 
kolaylaştırılması maksadıyla üyeleri arasında daha geniş bir birlik sağlanması olduğunu 
göz önüne alarak, 

4 Kasım 1950 tarihinde Romalda 'imzalanan İnsan Hakları ve Temel Hürriyetle
rin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi ve 20 Mart 1952'de Paris'te imzalatan bu
nunla liıîgili Protokolde Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin, halklarına bu belgelerde yer 
alan medenî ve siyasî hakları sağlamayı kabul ettiklerine dikkati çekerek, 

Sosyal halklardan yararlanmanın, ırtk, renk, cinsiyet, din, siyasî düşünce1, millî kö
ken veya sosyal menşe ayrımı yapılmaksızın güvence altına alınması gerektiğini düşü
nerek; 

Uygun kurumlar ve tedbirlerle şehir ve köy nüfuslarının sosyal refahını geliştir
mek ve hayat standardını yükseltmek içim müştereken! her çabayı göstermeye kararlı 
olarak, 

Aşağıdaki hususlarda muıtabılk kalmışlardır.; 

BÖLÜM I 

Âkit Taraflar aşağıdaki hak ve prensiplerin etkim bir şekilde gerçekleştirileceği 
şartların teminini, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her türlü uygun vasıtalarla 
izleyecekleri politikanın amacı olarak kabul ederler. 

1. Herkes, hayatını Ikazanmalk için serbestçe seçtiği bir işte çalışma fırsatına sa
hip olacaktır. 

2. TBütün işçiler, adil çalışma şartlarına bir hak olarak sahiptir. 
3. Bütün işçiler, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları hakkına sahiptir. 
4. Bütün iişçiler, kendilerine ve ailelerine tatminlkâr bir hayat standardı sapaımak 

için yeterli, adil bir ücret hakkına sahiptirler. 
5. Bütün işçiler ve işverenler, iktisadî ve sosyal çıkarlarının korunması için ulu

sal ve uluslararası kuruluşlar çerçeve'sinde teşkilatlanma hürriyetine halk sahibidirler. 
6. Bütün işçiler ve işverenler, toplu pazarlık haklkına sahiptir. 
7. Çocuklar ve gençler maruz kaldıkları fizikî ve ahlakî tehlikelere karşı özel 

korunmaya hak sahibidirler.: 
8. İstihdam edilen kadınlar, analık halinde ve diğer hallerde işlerinde özel olarak 

korunma hakkına sahiptirler. 
9. Herkes, şahsî yetenek ve ilgisine uygun bir meslek seçimine yardımcı olması 

için, uygun mesleğe yöneltme imkânlarına hak sahibidir. 
10. Herkes, uygun meslekî eğitüm imkânlarına hak sahibidir. 
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11. Herlkes, ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardından yararlanmasını müm
kün kılan tedbirlerden faydalanma hakkına sahiptir. 

12. Bütün işçiler ve geçimini temin ettikleri kimseler, sosyal güvenlik hakkına 
saihiptir. 

13. Yeterli gelire sahip almayan herkes sosyal' ve tıbbî yardıma hak sahibidir. 
14. Herkes, sosyal refah hizmetlerinden faydalanma 'hakkına sahiptir. 
15. Sakat kimseler, sakatlıklarının sebep ve niteliği ne olursa olsun, meslekî eği

tim, rehabilitasyon ve yeniden iskân hakkına sahiptirler. 
16. Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesıini sağlamak amacıyla, uygun 

sosyal, hukukî ve iktisadî korunmaya hak sahibidir. 
17. Medenî hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, anneler ve çocuklar, uy

gun bir sosyal ve ekonomik korunmaya hak sahibidir. 
18. Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaşları, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde, bu 

Taraf vatandaşları ile eşit şartlar altında, ciddî bir iktisadî veya sosyal nedenlere da
yalı kısıtlamalara tabi olmalk kaydıyla, kazanç getirici meslekî faaliyette bulunma hak
kına sahiptir. ] 

19. Bir Âkit Taraf vatandaşı göçmen işçiler ve aile fertleri, diğer bir Âkit Ta
raf ülkesinde (korunma ve yardım görme hakkına sahliptir. 

BÖLÜM İL 

Âkit Taraflar, III. Bölümde öngörüldüğü şekilde, aşağıdaki madde ve fıkralarda 
vazedilen yükümlülüklerle 'bağlı kalmayı taahhüt ederler, 

MADDE 1 
Çalışma Halkkı 

Âkit Taraflar, çalışma hakkının etkin kulanumını sağlamaik amacıyla; 
1. Tam istihdama ulaşmak için mümkün olan en yüksek ve istikrarlı istihdam se

viyesine varılmasını ve bunun idame ettirilmesini, temel hedef ve sorumluluklarından 
biri olaraik kabul etmeyi; 

2. İşçinin hayatını serbestçe girdiği bir mesfekte kazanma hakkını, etkin bir şe
kilde korumayı; 

3. Tüm işçiler İçin ücretsiz iş bulma hizmetleri sağlamayı ve devam ettirmeyi, 
A. Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabilitasyon sunmayı ve geliştirmeyi, 

taahhüt ederler. 

MADDE 2 

Adil Çalışma Şartları Hakkı 

Âkit Taraflar, adil çalışma şartları hakikinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak 
amacıyla, 

1. Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde makul günlük ve 
haftalık çalışma saatlerinin ve haftalık çalışma süresinin giderek azaltılmasını öngör-
meyi; 
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2, Resmî tatillârde ücret ödenmesini öıngörmeyi; 
3 < En az iki hafitalik yıllık ücretli izin verilmesini öngörmeyi; 
4. Tarif edildiği şekilde tehlikeli ve sağlığa zararlı rişlerde çalışanlara ücretli ek 

izin verilmesini veya bunların çalışma saatlerinin azaltılmasını sağlamayı; 
5. İlgili ülke veya bölgede gelenek veya görenekler gereği dinlenme günü olarak 

tanınan güne imkânlar ölçüsün'de rastgelecek şekilde haftalık dinlenme süresi sağlamayı 
taahhüt ederler. 

MADDÖ 3 

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hakkı 

Âkit Taraflar, sağlıklı ve güvenli çalışma hakkının etkin kullanımlını sağlamak 
amacıyla, 

1. Sağlık ve güvenlik kuralları vazetmeyi; 
2. Bu Kuraların denetimi tedbirleri yoluyla yürütülmesini sağlamayı, 
3. işçi güvenliğini ve sağlığını geliştirmeye yönelik tedbirler konusunda uygun 

bir şekilde işveren ve işçi kuruluşlarına danışmayı, 
Taahhüt edıerler. 

MADDE n 

Adil Ücret Hakkı 

Âkit Taraflar, adil ücret hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla; 
1. İşçilerin kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücrete 

hak sahibi olduklarını tanımayı, 
2. Özel durumlarda istisnalara tabi olmak şartıyla, işçilerin fazla mesaî karşılığın

da ek ücret almaya halk sahibi olduklarını tanımayı, 
3. Kadım ve erkek işçilerin, eşit iş için eşit ücrete hak sahibi olduklarını tanı

mayı, 
4. Bütün işçilerin, makul bir süre içinde bildirime tabi olmak kaydıyla işten ay

rılma hakkını tanımayı, 
5. Ücretlerden sadece ulusal mevzuatın öngördüğü veya toplu sözleşme Veya tah-

kimname ile tespit edilen ölçüler içinde kesinti yapılmasına izin vermeyi, 
Taahhüt ederler. 
Bu hakların kullanımı, serbestçe aktedilen toplu sözleşmelerle yasal ücret tespit 

mekanizması ile veya kanun veya ulusal şartlara uygun diğer vasıtalarla olur. 

MADDE Sj 

Teşkilatlanma Hakkı 

Âkit Taraflar, işçilerin ve işverenlerin sosyal ve ekonomik çıkarlarının korunma
sı amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar kurma ve bu kuruluşlara üye olma 
hürriyetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla, ulusal mevzuatın bu hürriyeti kı-
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sıtlayacak şekilde olmayacağını veya bu şekilde uygulanmayacağını taahhüt ederler. 
Bu maddede öngörüten garantilerin polis teşkilatına ne ölçüde1 uygulanacağı ulusal 
mevzuatla belirlenir. Bu garantilerin Silahlı Kuvvetler mensuplarına uygulanmasını dü
zenleyen prensiple, bu kategorideki kişilere uygulanabilme ölçüsü, aynı şekilde ulusal 
mevzuatla belirlenir. 

MADDE! 6 

Toplu Pazarlık Hakkı 

Âkit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, 
1. 'işçilerle işverenler arasındaki danışmayı 'güçlendirmek, 
2. Çalışma şartlarının toplu sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi için gerekli ve uy

gun görülen hallerde, işçi ve işveren kuruluşları arasında ihtiyarî görüşme mekanizma
sını geliştirmeyi, 

3. İş uyuşmazlıklarının halli için uygun bir uzlaşma ve ihtiyari tahkim mekaniz
masının tesis ve kullanılmasını geliştirmeyi, 

4. Yürürlükteki toplu sözleşmelerden doğan yükümlülüklere tabi olmak kaydıy-
la< menfaat çatışmalarında, grev hakkı dahil, işçilerin ve işverenlerin toplu eylem hak
kını tanımayı, 
taahhüt ederler. 

MADDE (T 

Çocukların ve Gençlerin Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar çocukların ve gençlerin korunma hakikinin elikin kullanımını sağla
mak amacıyla, 

1. Öngörülen sağlık, ahlâk ve eğitimlerine zarar vermeyecek hafif işlerde çalış
maları hariç, asgarî istihdam yaşını 15 olarak tespit etmeyi, 

2. Tehlikeli ve sağlığa aykırı addedilen işler bakımından daha yüksek bir asgarî 
çalışma yaşı öngörmeyi, 

3 Zorunlu eğitime tabi çocukların, onları bu eğitimden tamamen mahrum 'bı
rakacak işlerde çalışmamalarını sağlamayı, 

4. 16 yaşın altındaki kişilerin çalışma sürelerinin, gelişme ve özellikle meslekî 
eğitim İhtiyaçlarına uygun olarak sınırlandırılmasını öngörmeyi, 

5. Genç işçilerin ve çırakların adil ücret ve diğer ödenekler hakkını tanımayı, 
6. Gençlerin normal çalışma saatleri dahilinde işverenin izni ile meslekî eğitim 

gördüğü sürenin, çalışma süresinden sayılmasını öngörmeyi, 
7. 18 yaşın altındaki işçilerin, en az 3 haftalık yıllık ücretli İzne hak sahibi ol

duklarını öngörmeyi, 
8. Ulusal mevzuatla 'belirlenen işler hariç olmak üzere 18 yaşın altındaki kişile

rin gece işlerinde çalıştırılmayacaklarını öngörmeyi* 
9. Ulusal mevzuatla belirlenen işlerde çalıştırılan 18 yaşın altındaki kişilerin, dü

zenli olarak sağlık kontroluna tabi tutulmalarını öngörmeyi, 
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10. Çocukların ve gençlerin maruz kaldıkları bedenî ve ahlâkî tehlikelerle, do
laylı veya dolaysız olarak işten ileri gelen bu tip tehlikelere karşı özel olarak korun
malarını sağlamayı, 
taahhüt ederler. 

MADDE) 8 

İstihdam Edilen Kadınların Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar, 'istihdam edilen kadınların korunma hakkının etkin kullanımını 
sağlamak amacıyla, 

1. Ücretli izin, sosyal güvenlik yardımları veya kamu yardımları vasıtasıyla, ka
dınların doğumdan önce ve sonra, en az toplam 12 haftaya kadar iizünli sayılmalarını 
öngörmeyi, 

2. Doğum iznindeki bir kadının hizmet akdinin feshini veya doğum izni sırasın
da sona erecek tarzda fesih ihbarında bulunulmasını yasaklamayı, 

3. Emzikli annelerin, hu maksatla yeterli süt iznine sahip olmallarını öngörmeyi, 
4. a) Kadın işçilerin, sanayi işlerinde gece çalıştırılmasını düzenlemeyi, 

h) Kadın işçilerin yeraltı maden işlerinde ve gerektiğinde tehlikeli sağlığa 
zararlı veya ağır olmaları sebebiyle uygun addedilmeyen diğer bütün işlerde çalıştırıl
malarını yasaklamayı, 
taahhüt ederler. 

MADDE 9 

Mesleğe Yöneltme Hakkı 

Meslekî yöneltme hakkının «itkin kullanımını sağlamak amacıyla, 
Âkit Taraflar, gerekli olduğu şekilde, fendin özelliklerini ve bu özelliklerle iş im

kânları arasındaki ilişkiyi göz önüne alarak meslek seçimine ve ilerlemeye ilişkin prob
lemleri çözmek için özürlüler dahil tüm şahıslara yardımcı olabilecek bir hizmeti sağ
lamayı ve geHiştirmeyi, 
taahhüt ederler. 

Bu yardım karşılıksız olarak, gençlere olduğu kadar, okul çağındaki çocuklar da
hil büyüklere de verilmelidir. 

MADDE 10 

Meslekî Eğitim Hakkı 

Akit Taraflar, meslekî eğitim hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, 

1. Özürlüler dahil, bütün kişilere gerekli teknik ve meslekî eğitimi, işçi ve iş
veren kuruluşlarına danışarak temin etmeyi ve geliştirmeyi ve sadece bireysel yeteneğe 
bağlı olarak yüksek teknik eğitim ile üniversiteye devam için imkânlar sağlamayı, 

2. Genç kız ve erkeklerin çeşitli istihdam alanlarında bir çıraklık sistemi ve sis
tematik diğer düzenlemelerin yapılmasını sağlamayı ve geliştirmeyi, 
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3. Aşağıdaki hususları görülen lüzum ölçüsünde temin etmeyi ve geliştirmeyi, 
a) Yetişkin işçiler için yeterli ve kolayca elde edilebilir eğitim imkânları, 
b) Teknolojik gelişmeler veya istihdamın yeni yönelimi sonucu ihtiyaç duyulan 

yetişkin işçilerin yeniden eğitimi için özel imkânlar sağlanması, 
4. a) Tüm harç ve masrafların azaltılması veya kaldırılması, 
b) Uygun durumlarda malî yardım yapılması, 
c) İşçinin, işi sırasında işverenin talebi üzerine gördüğü ek eğitimde harcanan 

zamanın normal çalışma süresinden sayılması, 
d) Yeterli denetim yoluyla, işçi ve işveren kuruluşlarına) danışarak, çıraklık ve 

gençlerin eğitimi ile yapılan diğer düzenlemelerin etkinliğini ve genel olarak genç işçi
lerin yeterli bir şekilde korunmalarının sağlanması gibi, imkânların tam olarak kul
lanılabilmesini teşvik için alınacak uygun önlemleri taahhüt ederler. 

MADDE 11 

Sağlığın Korunması Hakkı 

Âkit Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, 
bu mey anda; 

1. Sağlığı bozan etkenlerin imkânlar ölçüsünde ortadan kaldırılmasını, 
j2. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık meselelerinde ferdî sorumluluğun teşviki için 

eğitim ve tanışma imkânları sağlanmasını, 
3. Salgın, yerel ve diğer hastalıkların imkânlar ölçüsünde önlenmesine dönük 

uygun tedbirleri, ya doğrudan veya kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde almayı 
taahhüt ederler. 

MADDE 12 

Sosyal Güvenlik Hakkı 

Âkit Taraflar, sosyal güvenlik hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, 
1. Bir sosyal güvenlik sistemi kurup devam ettirmeyi, 
2. Sosyal güvenlik sistemini, en azından «102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgarî 

Normlarına Dair ILO Sözleşmesi» nin onaylanması için gerekli olan düzeye eşit yeter
lilikte idame ettirmeyi, 

3. Sosyal güvenlik sistemini, giderek daha üst düzeye çıkartmaya gayret sarf et
meyi, 

4. a) Korunan kişilerin, Âkit ülkeler arasındaki hareketleri sırasında, diğer 
Âkit Taraflar vatandaşlarının, sosyal güvenlik mevzuatından doğan yardımların mu
hafazası dahil, sosyal güvenlik hakları bakımından kendi vatandaşları ile eşit muame
le görmesini, 

b) Sosyal güvenlik haklarının, her bir Âkit Taraf mevzuatı çerçevesinde sigorta 
ve istihdam sürelerinin birleştirilmesi gibi yollarla verilmesini, bunun muhafazasını 
veya yeniden başlatılmasını, temin etmek üzere, uygun ikili veya çok taraflı anlaşma
lar akdi veya başka vasıtalarla ve bu nevî anlaşmalarda öngörülen şartlarla tedbir 
almayı, taahhüt ederler. 
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MADDE 13 

Sosyal ve Sağlık Yardımları Hakkı 

Âkit Taraflar, sosyal ve sağlık yardımları hakkının etkin kullanımını sağlamak 
amacıyla, 

1. Yeterli malî güce sahip olmayan veya bu gücü kendi gayretleriyle veya diğer 
kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik programı çerçevesinde temin edemeyen bir 
kimseye yeterli yardım verilmesini ve hastalık halinde, durumunun gerektirdiği bakı
mın sağlanmasını, 

2. Böyle yardım alan kişilerin, bu nedenle, politik ve sosyal haklarının kısıtlan
ması suretiyle mağdur edilmemelerini sağlamayı, 

3. Kişisel veya ailevî bir mahrumiyetin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya 
hafifletilmesi için ihtiyaç duyulan tavsiye veya kişisel yardımı uygun kamu veya özel 
hizmet birimlerinden herkesin alabilmesini sağlamayı, 

4. Bu maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarında yeralan hükümleri, 11 Aralık 1953'te 
Paris'te imzalanan Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi çerçevesinde doğan 
yükümlülükleri gereği olarak, ülkesinde yasalara uygun olarak bulunan diğer Âkit 
Taraf vatandaşlarına, kendi vatandaşları ile aynı şartlarda uygulamayı, taahhüt eder
ler. 

MADDE 14 

Sosyal Refah Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı 

Âkit Taraflar, sosyal refah hizmetlerinden faydalanma hakkının etkin kullanımını 
sağlamak amacıyla, 

1. Sosyal hizmet yöntemleri kullanmak suretiyle, toplumdaki birey ve grupların 
refah ve gelişmesine ve onların sosyal çevreye uymalanna katkıda bulunacak hizmetleri 
sunmayı ve geliştirmeyi, 

2. Fertlerin ve gönüllü ve diğer kuruluşların, bu yeni hizmetlerin ihdas ve ida
mesine ve katılmalarını teşvik etmeyi, taahhüt ederler. 

MADDE 15 

Bedensel veya Zihinsel Özürlü Kişilerin Meslekî Eğitim, Meslekî Rehabilitasyon ve 
Topluma Yeniden İntibak Hakkı 

Âkit Taraflar, bedensel veya zihinsel özürlü kişilerin meslekî eğitim, meslekî re
habilitasyon ve topluma yeniden intibak hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, 

1. Gerektiğinde kamusal ve özel uzman kuruluşlar dahil olmak üzere eğitim 
imkânlarının sağlanması için yeterli önlemleri almayı, 

2., Özürlülerin işe yerleştirilmeleri için, uzmanlaşmış iş bulma kurumları, korun
maları istihdam imkânları gibi yeterli önlemlerle, işverenleri özürlü kişileri istihdam 
için kabul etmeye teşvik edecek önlemleri almayı, taahhüt ederler. 
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MADDE 16 
Ailenin Sosyal, Hukukî ve iktisadî Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin sosyal, hukukî ve iktisadî ko
runma hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, sosyal ve aile istihkakları, malî 
düzenlemeler, mesken temini, yeni evlilere yardım verilmesi ve uygun diğer vasıtalarla 
ailenin ekonomik, hukukî ve sosyal korunmasını geliştirmeyi taahhüt ederler. 

MADDE 17 

Anne ve Çocukların Sosyal ve İktisadî Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar, annelerin ve çocukların sosyal ve iktisadî korunma hakkının etkin 
kullanımını sağlamak amacıyla, uygun kurum ve servislerin tesisi ve devam ettirilmesi 
dahil uygun ve gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

MADDE 18 
Diğer Âkit Tarafların Ülkelerinde Kazanç Getirici Meslekî Faaliyette Bulunma Hakkı 

Âkit Taraflar, diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde kazanç getirici meslekî faaliyette 
bulunma hakkının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, 

1. Mevcut kuralları bir serbesti havası içinde uygulamayı, 
2. Mevcut formaliteleri basitleştirmeyi, yabancı işçiler ya da onların işverenleri 

tarafından ödenmesi icabeden harçları ve diğer bedelleri azaltmayı veya kaldırmayı, 
3. Yabancı işçilerin çalıştırılmasını düzenleyen kuralların tek tek veya topluca 

serbestleştirilmesini taahhüt ederler ve, 
4. Kendi vatandaşlarının, diğer Âkit Tarafların ülkelerinde kazanç getirici bir 

meslekî faaliyette bulunmak üzere, ülkeden ayrılma hakkım tanırlar. 

MADDE 19 

Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunma ve Yardım Hakkı 

Akit Taraflar, göçmen işçilerin ve ailelerin diğer bir Âkit Taraf ülkesinde korun
ma ve yardım görme hakkının etkin kullanımım sağlamak amacıyla; 

1. Bu işçilere, özellikle doğru bilgileri temin etmede yardım edecek yeterli ve 
ücretsiz hizmet sağlamayı veya sağlandığına kanaat getirmeyi ve ulusal mevzuatın izni 
ölçüsünde göçmen gidişine ve gelişine ilişkin yanıltıcı propagandaya karşı bütün uygun 
önlemleri almayı, 

2. Göçmen işçilerin ve ailelerinin yola çıkma, yolculuk ve kabulünü kolaylaştır
mak için kendi yetki alanlarında uygun önlemler almayı ve yolculuk esnasında yetki 
alanlarında yeterli sağlık, tıbbi bakım ve temizlik hizmetleri vermeyi, 

3. Göçmen gönderen ve göçmen alan devletlerin kamusal ve özel sosyal kurum
ları arasında uygun bir işbirliği geliştirmeyi, 

4. Ülkelerinde yasalara uygun olarak bulunan göçmen işçileri, aşağıdaki husus
larda mevzuatın düzenlediği veya idarî makamların kontrolüne tabi bulunduğu ölçü
de, kendi vatandaşlarının sahip olduğundan daha az elverişli bir muameleye tabi tut
mamayı : 
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a) Ücret ve diğer akde bağlı istihdam veya serbest çalışma şartları, 
b) işçi sendikaları üyeliği ve toplu sözleşme imkânlarından yararlanma, 
c) Barınma, 
5. Ülkelerinde yasal olarak bulunan bu işçilere, akde bağlı olarak çalıştırılan kim

selerle ilgili olarak ödenmesi gereken istihdam vergileri, harç ve primler bakımından 
kendi vatandaşlarına tanınan muameleden daha az elverişli olmayan bir muameleye 
tabi tutmayı, 

6. ülkede yerleşmesine izin verilen bir yabancı işçi ailesinin yeniden birleşmesini 
imkânlar ölçüsünde kolaylaştırmayı, 

7. Yasal olarak ülkelerinde bulunan bu işçileri, bu maddede yer alan konulara 
ilişkin adlî işlemler bakımından kendi vatandaşlarından daha az elverişli olmayan bir 
muameleye tabi tutmayı, 

8. Ülkelerinde yasal olarak ikamet eden göçmen işçilerin, ulusal güvenliği tehli
keye sokmadıkça veya kamu menfaati veya ahlakına karşı gelmedikçe, sınırdışı edil
memelerini temin etmeyi, 

9. Bu işçilerin kazanç ve tasarruflarının arzu ettikleri miktarının transferine ka
nunî sınırlar içinde izin vermeyi, 

10. Bu maddede öngörülen koruma ve yardımı, yukarıdaki önlemlerin uygulana
bilirliği ölçüsünde, kendi hesabına çalışan göçmenlere de teşmil etmeyi, taahhüt eder
ler, 

BÖLÜM m 

MADDE 20 

Taahhütler 

1. Âkit Taraflardan her biri, 
a) Bu Şart'ın Birinci Bölümünü, bu bölümün giriş paragrafında ifade edildiği 

üzere, uygun bütün vasıtalarla izlenecek hedefler beyannamesi olarak görmeyi, 
b) Bu Şart'ın İkinci Bölümünün müteakip maddelerinden en az beş tanesi ile 

kendini bağlı addetmeyi: 1, 5, 6, 12,13,16 ve 19. maddeler, 
c) Bir evvelki alt - fıkra uyarınca seçilen maddelere ilaveten, kendini bağlı addet

tiği toplam madde veya numaralı fıkra sayısı, 10 maddeden veya 45 tane numaralı 
fıkradan az olmamak şartıyla îkinci Bölümden seçeceği diğer maddelere veya numa
ralı fıkralara bağlı kalmayı, 

Taahhüt ederleri 

2. Bu maddenin birinci fıkrasının b ve c bentleri uyarınca seçilen madde veya 
fıkralar hakkında, ilgili Âkit Tarafın onay veya kabul belgesinin tevdii sırasında Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine bildirimde bulunulur. 

3. Her Âkit Taraf, daha sonraki bir tarihte Genel Sekretere yapacağı bir bildi
rim ile bu maddenin 1. fıkrasına göre kabul etmemiş olduğu îkinci Bölümün herhangi 
bir madde veya numaralı fıkrasına bağlı kalacağını beyan edebilir. Daha sonra yapı
lan bu taahhütler onay veya kabulün mütemmim cüzü addedilir ve bildirim tarihinden 
sonraki 30 uncu günden itibaren aynı şekilde yürürlüğe girer. 
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4. Genel Sekreter, Şart'ı imzalamış bulunan bütün hükümetlere ve Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı Genel Müdürüne, bu Bölüme göre almış olduğu bütün bildirimleri 
gönderir. 

5. Her Âkit Taraf, ulusal şartlara uygun bir iş teftiş sistemini yürütür. 

BÖLÜM IV 

MADDE 21 

Kabul Edilen Hükümlere İlişkin Raporlar 

Âkit Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, Bakanlar Komitesince tespit 
edilecek forma uygun olarak, II. Bölümde kabul ettikleri hükümlerin uygulanışına iliş
kin raporları iki yılda bir gönderirler. 

MADDE 22 

Kabul Edilmeyen Hükümlere İlişkin Raporlar 

Akit Taraflar, Bakanlar Komitesince talep edilecek uygun aralıklarla, onay veya 
kabul sırasında ya da daha sonraki bir bildirim ile, Şart'ın İkinci Bölümünün kabul 
edilmemiş olan hükümlerine ilişkin raporları Genel Sekretere gönderir. Bakanlar Ko
mitesi, zaman zaman, hangi maddelere ilişkin raporların talep edileceğini ve istenen 
raporların formunu belirler. 

MADDE 23 

Suretlerin Gönderilmesi 

1. Her Âkit Taraf, 21 ve 22. maddelerde atıfta bulunulan raporların suretlerini, 
Hükümetler Sosyal Komitesine bağlı Alt Komite toplantılarında temsil edilmelerim te-
minen 27, maddenin 2. fıkrası uyarınca davet olunacak Uluslararası işçi veya işveren 
sendikalarının üyesi olan ulusal kuruluşlara gönderirler. 

2. Âkit Taraflar, söz konusu ulusal kuruluşların anılan raporlara ilişkin görüş
lerini bu ulusal kuruluşlar talep ettikleri takdirde Genel Sekretere ulaştıracaklardır. 

MADDE 24 

Raporların İncelenmesi 

21 ve 22 nci maddeler uyarınca Genel Sekretere gönderilen raporlar, 23. madde
nin 2. fıkrası uyarınca gönderilen görüşlerle birlikte bir Uzmanlar Komitesi tarafın
dan incelenir. 
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MADDE 25 

Uzmanlar Komitesi 

1. Uzmanlar Komitesi, Âkit taraflarca aday gösterilen üstün karakterli ve Ulus
lararası sosyal meselelerde yeteneği tanınmış bağımsız uzmanlar listesinden, yedi kişiyi 
aşmayacak şekilde Bakanlar Komitesince tayin olunur. 

2. Komite üyeleri, 6 yıl için atanır. Yeniden atanabilirler. Bununla beraber ilk 
atanan üyelerden ikisinin görev süresi 4 yılın sonunda biter. 

3. Görev süreleri ilk dört yıllık sürenin bitiminde sona erecek olan üyeler, ilk 
tayinlerden hemen sonra Bakanlar Komitesi tarafından oy çokluğuyla seçilir. 

4. Görev süresi sona ermemiş olan bir üyenin yerine tayin olunan bir üye, se
lefinin bakiye görev süresi için görev yapar. 

» 

MADDE 26 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının İştiraki 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı, Uzmanlar Komitesinin çalışmalarına danışman sı
fatıyla katılacak bir temsilci atamaya davet olunur. 

MADDE 27 

Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi 

1. Âkit Tarafların raporları ve uzmanlar komitesinin değerlendirme sonuçları, 
incelenmek üzere Avrupa Konseyi Hükümetler Sosyal Komitesinin bir Alt Komitesine 
gönderiliri 

2. Alt Komite, her Âkit Tarafın bir temsilcisinden meydana gelir. Alt komite iki
şerden fazla olmamak üzere, Uluslararası işveren kuruluşları ile işçi sendikalarından, 
toplantılarında danışman sıfatıyla temsil edilecek gözlemciler göndermesini isteyebilir. 
Ayrıca sosyal refah ve ailenin ekonomik ve sosyal korunması gibi sorunlarda özellikle 
vasıflı ve Avrupa Konseyi nezdinde danışmanlık statüsüne sahip Uluslararası hükü
met dışı kuruluşlardan en çok 2 temsilciye danışabilir. 

3. Alt komite değerlendirmelerinin sonuçlarını ihtiva eden raporu, Uzmanlar Ko
mitesinin raporunu da eklemek suretiyle Bakanlar Komitesine sunar. 

MADDE 28 

Danışma Meclisi 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Uzmanlar Komitesinin değerlendirme sonuçla
rını Danışma Meclisine aktarır. Danışma Meclisi hu değerlendirmelere ilişkin görüş 
lerini Bakanlar Komitesine nakleder. 
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MADDE 29 

Bakanlar Komitesi 

Bakanlar Komitesi, Alt Komite raporlarına dayanarak ve Danışma Meclisine da
nıştıktan sonra, hazır, bulunma yetkisine sahip üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile her Âkit 
Tarafa gerekli tavsiyelerde bulunur. 

BÖLÜM V 

MADDE 30 

Harp Zamanı ve Olağanüstü Hallerde Yükümlülükten İnhiraflar 

1. Harp veya ulusal hayatı tehdit eden diğer olağanüstü hal vukuunda herhangi 
bir Âkit Taraf, Uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklere aykırı olmaması 
şartıyla, Sarftan doğan yükümlülüklerinden, durumun gerektirdiği ölçüde inhirafta 
bulunabilir. 

2. Bu inhiraf hakkından istifade eden her Âkit Taraf, makul bir zaman süresi 
içinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini, alınan tedbirlerden ve sebeplerinden tam 
olarak haberdar tutar. Aynı şekilde, bu gibi tedbirler yürürlükten kaldırıldığında ve 
kabul edilmiş olan hükümler yeniden tam olarak uygulanmaya başlandığında Genel 
Sekretere haber verilir. 

3. Genel Sekreter bu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca eline geçen bütün bil
dirimleri diğer Âkit Taraflara ve ILO Genel Müdürüne bildirir. 

MADDE 31 

Kısıtlamalar 

1. I. bölümde vazedilen haklar ve prensipler, etkin bir şekilde gerçekleştirildiğin
de ve II. bölümde öngörüldüğü şekilde etkin uygulaması sırasında Kanunla öngörülen 
ve demokratik bir toplumda diğerlerinin hak ve hürriyetlerinin korunması veya kamu 
çıkarı, ulusal güvenlik, kamu sağlığı ve ahlakının korunması için gerekli olanlar hariç 
bu bölümlerde tasrih edilmemiş kısıtlamalara ve sınırlamalara tabi tutulamaz. 

2. Bu Sarfta yer alan hak ve yükümlülüklere getirilmesine izin verilen kısıtla
malar, konuldukları maksat dışında uygulanamazlar. 

MADDE 32 

Şart ve iç Mevzuat ile Uluslararası Anlaşmalar Arasındaki İlişkiler 

Bu Sarfın hükümleri, halen yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan ve ko
runan kişilere daha elverişli muamele sağlayan iç mevzuatm veya ikili ya da çok ta
raflı antlaşmaların, sözleşmelerin veya anlaşmaların hükümlerine nalel getirmez. 
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MADDE 33 

Toplu Sözleşmeler Vasıtasıyla Uygulama 

1. Bu §art'ın 2. maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkraları, 7. maddesinin 4. 6. ve 7. 
fıkraları ve 10. maddenin 1, 2, 3 ve 4. fıkraları hükümlerinin mutaden işveren, işve
ren kuruluşları ve işçi kuruluşları arasındaki toplu sözleşmelere bırakıldığı veya mu
taden mevzuattan farklı yöntemlerle uygulanmakta olduğu üye devletlerde, bu fıkralar 
hükümlerinin belirtilen toplu sözleşmelerle ve diğer vasıtalarla işçilerin büyük çoğun
luğuna uygulanması halinde, hu fıkralarda belirtilen taahhütlerde bulunulabilir ve hü
kümlerin uygulanması halinde geçerli addedilebilir. 

2. Bu hükümlerin mutaden mevzuata tabi olduğu üye devletlerde, söz konusu 
taahhütlerde bulunulabilir ve ilgili hükümler kanunla işçilerin büyük çoğunluğuna uy
gulanıyorsa, bu taahhütlere uyulması geçerli kabul edilir. 

MADDE 34 

Ülke itibariyle Uygulama Alanı 

1. Bu Şart, her Âkit Tarafın, anavatan topraklarında uygulanır. İmzalayan her 
hükümet, imza veya onay veya kabul belgesinin tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine vereceği bir beyan ile anavatan olarak addettiği toprakları belirleye
bilir. 

2. Herhangi bir Akit Taraf, Şart'ın onay veya kabulü sırasında veya daha son
raki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirim ile, ulus
lararası ilişkilerinden sorumlu olduğu yıa da uluslararası sorumluluk yüklendiği ana-
vatanınıni parçası olmiayan topraklara, Şart'ın bir bütün olarak veya kısmen, teşmil 
edileceğini beyan edebilir. Bu Âkit Taraf, Şart'ın II. 'Bölümünün hangi madde ya da 
fıkralarının beyan metninde adlandırılan topraklar için bağlayıcı kabul edildiğini be
yanda tasrih eder. 

3. Şart, yukarıda zikredilen 'beyan metninde adlandırılan toprak veya topraklar 
bu beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takib eden 30. günden başlaya
rak teşmil edilir. 

4. Herhangi bir. Âkit Taraf, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine yapılan bir bildirimle, bu maddıedin 2. fıkrası uyarınca Şart'ın teşmil 
edildiği bir veya 'daha ziyade toprak bakımından, önceden kabul edilmemiş bulunan 
maddelerin de bağlayıcı olarak kabul edildiğini bildirebilir. Daha sonra yapılan bu 
gibi taahhütler, ilgili topraklar bakımından yapılan ilk (beyanın mütemmim cüzü ka
bul edilir ve bildirim tarihinden sonraki 30. günden itibaren aynı şekilde yürürlüğe 
girer. 

5. Genel Sekreter, diğer imza sahibi Hükümetlere ve Uluslararası Çalışma Teş
kilatı Genel Müdürüne bu maddeye göre kendisine gönderilen her bildirimi iletir. 
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MADDE 35 

İmza, Onay ve Yürürlüğe Giriş 

1. Bu Şart, Avrupa Konseyi üyelerinin imzasınla açıktır. Şart onaylanır veya ka
bul edilir. Onay veya kabul belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir. 

2. Bu Şart, beşinci oniay veya kabul belgesinin tevdi tarihinden sonraki 30. gün
den itibaren yürürlüğe girer. 

3. Şart, imza sahibi herhangi bir Hükümet bakımından, daha sonra onaylandı
ğında, onay veya kabul belgesinin tevdi tarihinden sonraki 30. günden itibaren yürür
lüğe girer. 

4. Genel Sekreter, Avrupa Konseyi üyelerine ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Genel Müdürüne Şart'in yürürlüğe girişini, onaylayan veya kabul eden Akit Tarafların 
isimlerini ve daha sonra tevdi edilen onay veya kabul belgelerini bildirir. 

MADDE 36 

Tadiller 

Avrupa Konseyinin herhangi bir üyesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gön
dereceği bir yazıyla, bu Şart'a tadil teklif edebilir. Genel Sekreter, tadil tekhfleıtini 
diğet üye devletlere bildirir ve teklifler Bakanlar Komitesince incelenk ve görüşleri 
için Danışma Meclisine gönderilir. Bakanlar Komitesi tarafından uygun görülen de
ğişiklik teklifleri, bütün Âkit Tarafların kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmele
rinden sonraki 30. günden itibaren yürürlüğe girer. Değişikliklerin yürürlüğe girişi, 
Genel Sekreter tarafından bütün Avrupa Konseyi üyelerine ve Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı Genel Müdürüne bildirilir. 

MADDE 37 

Anlaşmadan Çekilmek 

1. Herhangi bir Âkit Taraf, Şart'tan kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 5 yıllık bir sürenin sonunda veya daha sonraki 2 yıllık bir sürenin sonunda, Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine 6 ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle çekile
bilir ve bu işlem diğer Âkit taraflara ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Müdü
rüne, usulüne uygun olarak bildirilir. Bu çekilme, Âkit tarafların sayısı, beşin altına 
herhangi bir zamanda düşmemesi koşuluyla Şart'ın diğer Âıkit Taraflar için geçer
liliğini etkilemez. 

2. Herhangi bir Âkit Taraf, yukarıdakü fıkrada vazedilen hükümlere uygun 
olarak, Şart'ın II. Bölümünde önceden kabul etmiş olduğu herhangi bir madd^ veya 
fıkradan, bağlı kaldığı madde sayısı 10 veya fıkra sayısı 45'den az olmamak ve bunlar 
arasmda 20. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde sayılan maddeler yer almlak koşuluy
la çekilebilir. 
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3. Herhangi bir Âkit Taraf, Şart'ın, 34. maddesinin 2. fıkrasınla göre yapılan 
bir beyanla, herhangi bir toprak İçin uygulanan hükümler bakımından bu maddienin 
birinci fıkrasında belirtilen şartlara uygun olarialk, II. Bölümdeki herhangi bir madde 
veya fıkradan çekilebilir. 

MADDE 38 

EK 

Bu Şart'ın Eki, onun mütemmim cüzünü teşkil eder. 

Sosyal Şart'ın Eki 

Sosyal Şart'ın Korunan Kişiler Bakımından Kapsamı. 
1. 12. maddenin 4. fıkrası ve 13. maddenin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak 

üzere, 1 -17 . maddeler kapsamına alınan kişiler, bu maddelerin, 18 ve 19. maddeler 
hükümleri ışığımda yorumlanması şeklindeki anlayışına tabi olmak kaydıyla, diğer Âkit 
Tarafların vatandaşları olan ve yasal olarak ülkede ikamet eden veya çalışan yaban
cıları ihtiva eder. 

Bu yorum herhangi bir Âkit Tarafça benzerî İmkânlarının diğer kişilere teşmiline 
halel getirmez, 

2. Her Âkit Taraf, 28 Temmuz 1951'de Cenevre'de imzalanan Mültecilerin Sta
tüsüne Dair Sözleşmenin tanımladığı mültecilere, ülkesinde yasal olarak bulunması 
şartıyla, en elverişli ve her halükârda Âkit Tarafın söz konusu Sözleşme veya bu mül
tecilere uygulanan herhangi bir uluslararası belgeye göre kalbul ettiği yükümlülükler
den daha az elverişli olmayan bir muameleyi sağlar. 

BÖLÜM I BÖLÜM II 

18. Paragraf ve 18. Maddenin 1. fıkrası. 

Bu hükümler, Âkit Tarafların ülkesine giriş sorunu ile ilgili değildir ve 13 Aralık 
1955'te Paris'te imzalanan Yerleşmeye Dair Avrupa Sözleşmesinin hükümlerine halel 
getirmez. 

IBÖLÜM II 

1. Maddenin 2. Fıkrası 
» 

Bu hüküm, herhangi bir sendika güvencesi koşulu veya uygulamasını yasakladığı 
ya da izin verdiği şeklinde yorumlanamaz. 

4. Madde 4. Fıkra 

Bu hüküm, ciddî bir suç nedeniyle derhal işten çıkarılmayı yasaklamak şeklinde 
anlaşılamaz. 
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4. Madde 5. Fıkra 

Bir Âkit Tarafın, kanunla ya da toplu sözleşmelerle veya tahkimname ile işçilerin 
büyük çoğunluğu ücret kesintilerinden mağdur edilmediği takdirde, istisnası bu kap
sama alınmayan şahıslar olmak üzere, bu paragrafta ihtiyaç duyulan taahhütlerde bu
lunabileceği şeklinde anlaşılmaktadır. 

6. Madde 4, Fikra 

Her bir Âkit Taraf, kendisini ilgilendirdiği ölçüde, grev hakkının kullanılmasını, 
konulacak kısıtlamalan 31. madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kanunla dü
zenleyebilir. 

7. Madde 8. Fıkra1 

Bir Âkit Taraf, 18 yaşın altındaki kişilerin büyük çoğunluğunun gece işinde istih
dam edilmemelerini kanunla sağlamak suretiyle, bu taahhüdün ruhuna uygun önlem
leri almışsa, bu fıkrada öngörülen taahhütte bulunabileceği anlaşılır. 

12. Madde 4. Fıkra 

Bu fıkranın girişindeki «ve bu gibi sözleşmelerde vazedilen koşullara tabi» ifadesi 
herhangi bir sigorta katkısından bağımsız olarak sağlanabilen sosyal yardımlar itiba
riyle bir Âkit Tarafın, bu nevi yardımları diğer Âkit Taraflar vatandaşlarına bağla
madan önce öngörülen bir ikamet süresinin tamamlanmasını isteyebileceği anlamına 
gelir. 

13. Madde 4. Fıkra 

Sosyal ve Tıbbî Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine taraf olmayan Hükümetler, 
diğer Âkit Taraflar vatandaşlarına söz konusu Sözleşme hükümlerine uygun muamele 
yapmaları kaydıyla bu fıkrası itibariyle Sosyal Şart'ı onaylayabilirler. 

19. Madde 6. Fıkra 

Bu hükmün amacından, «bir yabancı işçi ailesi» ifadesi ile en azından eşi ve 21 
yaşın altındaki bakımlli çocuklarının kastedildiği anlaşılır. 

IBÖLÜM III 

Şart'ın uygulanmalarının yalnız Bölüm IV'de öngörülen denetime tabi olduğu, 
uluslararası nitelikli hukukî yükümlülükler ihtiva ettiği anlaşılır. 

20. Madde 1. Fıkra 

Sayılı fıkraların yalnız tek fıkradan ibaret maddeleri de kapsadığı anlaşılır. 

IBÖLÜM IV 

30. Madde 

«Harp ve diğer olağanüstü hal zamanında» ifadesinin, harp tehdidini de kapsa
dığı anlaşılır. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNCA TERCÜME YÖNÜNDEN DÜZELMİŞ METİN 

AVRUPA SOSYAL ŞARTI 

Bu Şart'ı imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, 

Avrupa Konseyinin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensiplerin 
gerçekleştirülmesi ve korunması gayesiyle üyeleri arasında daha güçlü bir birliğin sağ
lanması ve özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve idame 
ettirilmesi suretiyle sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması olduğunu göz önüne 
alarak; 

Avrupa Konseyi Üyesi devletlerin, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış 
olan İnsan Hakları ve Temdi Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesiyle 20 Mart 
1952 tarihinde Paris'te imzalanan ek protokolda halklarına bu belgelerde belirtilen 
kişisel ve siyasal halk ve özgürlükleri sağlamayı kabul ettiklerini göz önünde bulun
durarak; 

Hiçbir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy ya da sosyal köken ayı
rımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması gerektiğüni göz 
önüne alarak; 

Uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal nüfusun yaşam düzeyini geliştirmek 
ve sosyal refahını yükseltmek için her türlü ortak çabada bulunmaya kararlı olarak; 

Aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır. 

BÖLÜM I 

Âkit Taraflar, ulusal ve uluslararası tüm uygun yolları izleyerek aşağıdaki hak 
ve ilkelerin etkin biçimde gerçekleşebileceği koşullara ulaşmayı politikalarının amacı 
sayar : 

1. Herkesin, özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatı olacaktır. 
2. Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. 
3. Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı 

vardır. 

4. Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak 
için adil bir ücret alma hakkı vardır. 

5. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak ama
cıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. 

6. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hakkına sahiptir. 

7. Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevî tehlikelere karşı özel 
korunma hakkına sahiptir. 

8. Çalışan kadınlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gerektiğinde, 
çalışırken özel korunma hakkına sahiptir. 

9. Herkes, kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir mesleği seçmesine yardımcı 
olacak uygun meslekî yönlendirme imkânları hakkına sahiptir. 

10. Herkes meslekî eğitim için uygun olanaklar hakkına sahiptir. 
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11. Herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün 
kılan her türlü önlemlerden faydalanma hakkına sahiptir. 

12. Tüm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. 

13. Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlık yardımı hakkına sa
hiptir. 

14. Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 
15. Özürlü kimseler, özürlerinin nedeni ve niteliği ne olursa olsun, meslekî eği

tim, rehabilitasyon ve topluma yeniden intibak hakkına sahiptir. 
16. Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya yönelik uy

gun sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir. 
17. Medenî hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve çocuklar uy

gun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir. 
18. Herhangi bir Akit Tarafın vatandaşları, inandırıcı, ekonomik veya sosyal 

nedenlere dayak kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde, o 
ülke vatandaşları ile eşit koşullar altında kazanç getirici herhangi bir işte çalışma hak
kına sahiptir. 

19. Bir Âkit Taraf göçmen işçiler ve aileleri herhangi bir başka Âkit Tarafm 
ülkesinde korunma ve yardım hakkına sahiptir. 

BÖLÜM n 

Âkit Taraflar, III, Bölümde belirtildiği gibi, müteakip madde ve fıkralarda kon
muş olan yükümlülüklerle bağlı kalmayı taahhüt ederler. 

MADDE 1 

Çalışma Hakkı 

Âkit Taraflar çalışma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere: 
1. Tam istihdamı gerçekleştirmek üzere olabildiğince yüksek ve istikrarlı bir is

tihdam düzeyine ulaşmayı ve bu düzeyi korumayı başta gelen amaç ve sorumluluklar
dan biri saymayı; 

2. Çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama haklarını etkin 
biçimde korumayı; 

3. Tüm çalışanlar için ücretsiz iş bulma hizmetlerini sağlamayı ya da korumayı; 
4. Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamayı ya 

da geliştirmeyi; 
taahhüt ederler. 

MADDE 2 

Adil Çalışma Koşullan Hakkı 

Âkit Taraflar adil çalışma koşulları hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağla
mak üzere; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Skyısı : 263) 



— 32 — 

1. Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma 
süresinin tedricen azaltılmasını öngören makul günlük ve haftalık çalışma saatlerini 
sağlamayı; 

2. Ücretli resmî tatil olanağı sağlamayı; 
3. En az iki haftalık ücretli yıllık izin sağlamayı; 
4. Belirlenen tehlikeli ve sağlığa zararlı işlerde çalışanlara ücretli ek izin veril

mesini veya buruların çalışma saatlerinin azaltılmasını sağlamayı; 
5. Elden geldiğince ilgili ülke ya da yörenin geleneklerine göre dinlenme günü 

olarak kaJbul edilen günle bağdaşmak üzere haftalık bir dinlenme süresi sağlamayı, 
taahhüt ederler. 

MADDE 3 

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Hakkkı 

Âkit Taraflar, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkının etkin biçimde kulla
nılmasını sağlamak üzere : 

1. Güvenlik ve sağlık alanında yasal düzenlemeler yapmayı; 

2. Gözetim önlemleriyle bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamayı; 

3. Gerektiğinde, iş güvenliği ve sağlığını geliştirmeyi amaçlayan önlemler konu
sunda çalıştıranların ve çalışanların örgütlerine danışmayı; 

taahhüt ederler. 

MADDE 4 

Adil Bir Ücret Hakkı 
Akit Taraflar, adil bir ücret hakkına etkin bir geçerlilik kazandırmak üzere : 

1. Çalışanların kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak üc
ret hakkıma sahip olduklarını tanımayı; 

2. özel durumlardaki istisnalar haricinde, çalışanların fazla çalışma karşılığında 
zamlı ücret almaya hak sahibi olduklarını tanımayı; 

3. Çalışan erkeklerle kadınlara eşit işe eşit ücret hakkını tanımayı; 
4. Tüm çalışanların işlerine son verilmeden önce uygun bir bildirim süresi hak

kını kabul etmeyi; 

5. Ücretlerden ancak, ulusal yasalar ya da düzenlemelerle belirlenmiş ya da 
toplu sözleşmell'er ya da hakem kararıyla saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti 
yapılmasına izin vermeyi; 

taahhüt ederler. 
Bu hakların kullanılması, özgürce yapılmış toplu sözleşmeler, yasal ücret saptama 

usulleri ya da ulusal koşullara uygun başka yollarla sağlanır. 
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MADDE 5 

Örgütlenme Hakkı 

Âkit Taraflar, çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını ko
rumak için yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma ya da bu örgütlere üye olma 
özgürlüğünü sağlamak ya da geliştirmek amacıyla ulusal mevzuatın bu özgürlüğü ze
delemesini ya da zedeleyici 'biçimde uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler. Bu mad
dede öngörülen güvencelerin, güvenlik güçleri için hangi ölçüde uygulanacağı ulusal 
yasalarla ya da düzenlemelerle belirlenir. Bu güvencelerin silahlı kuvvetler mensupla
rına uygulanmasına ilişkin ilke ile bu kesime hangi düzeyde uygulanacağı, yine ulusal 
yasalar ya da düzenlemelerle saptanır. 

MADDE 6 

Toplu Pazarlık Hakkı 

Âkit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak 
üzere : 

1. Çalışanlar ve çalıştıranlar arasında ortak görüşmeleri geliştirmeyi; 

2. Gerekli ve uygun olduğu durumlarda, toplu sözleşme yoluyla iş koşullarının 
düzenlenmesi amacıyla çalıştıranların ya da çalıştıran örgütlerinin çalışanların örgüt
leriyle özgürce görüşmeleri yöntemini geliştirmeyi; 

3. iş uyuşmazlıklarının çözülmü için uygun uzlaştırma ve isteğe bağlı hakem sis
teminin kurulmasını ve işletilmesini geliştirmeyi; 

taahhüt ederler ve, 
4. Menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve çalıştıranların, bir önceki 

toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülükler saklı kalmak üzere grev hakkı dahil, 
toplu eylem hakkını tanır. 

MADDE 7 

Çocukların ve Gençlerin Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar, çocukların ve gençlerin korunma hakkının etkin biçimde kullanıl
masını sağlamak üzere; 

1. Çocukların sağlık, ahlak ve eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen hafif 
işlerde çalıştırılmaları durumu haricinde asgarî çalışma yaşının en az 15 olmasını sağ
lamayı; 

2. Tehlikeli ve sağlığa aykırı sayılan belirlenmiş işlerde asgarî çalışma yaşını 
daha da yükseltmeyi; 

3. Henüz zorunlu öğrenim çağında olanların, eğitimlerinden tam anlamıyla ya
rarlanmalarım engelleyecek işlerde çalışmamalarını sağlamayı; 

4; 16 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin, gelişmeleri ve öncelikle de mes
lekî eğitim gereksinmeleri uyarınca sınırlandırılmasını sağlamayı; 
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5. Genç çalışanların ve çırakların adil bir ücret ve diğer uygun ödeneklerden ya
rarlanma hakkım tanımayı; 

6. Gençlerin, çalıştıranların izniyle normal çalışma saatlerinde meslekî eğitimde 
geçirdikleri sürenin, günlük çalışma süresinden sayılmasını sağlamayı; 

7. 18 yaşın altındaki çalışan kişilere yılda en az üç haftalık ücretli izin hakkını 
tanımayı; 

8. 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar ya da düzenlemelerle belirlenen iş
ler dışında gece işinde çalıştınlmamasını sağlamayı; 

9. Ulusal yasalar ya da düzenlemelerle belirlenen işlerde çalışan 18 yaşın altın
daki kişilere düzenli sağlık kontrolünü sağlamayı; 

10. Çocukların ve gençlerin özellikle doğrudan ya da dolaylı olarak işlerinden 
doğan töhlikeîer başta gelmek üzere, uğradıkları bedensel ve manevî tehlikelere karşı 
özel olarak korunmalarını sağlamayı; 

taahhüt ederler. 

MADDE 8 

Çalışan Kadınların Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar, çalışan kadınların korunma hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
sağlamak üzere; 

1. Kadınlara doğumdan önce ve sonra, ücretli izin ya da yeterli sosyal güvenlik 
yardımı ya da kamu kaynaklarından yararlandırma yoluyla toplam en az 12 haftalık 
izin sağlamayı; 

2. Çalıştıranın, bir kadına doğum izni sırasında işten çıkarma bildiriminde bu
lunmasını ya da doğum nedeniyle izinli olduğu sırada güresi sona erecek bir bildirim
de bulunmasını yasa dışı saymayı; 

3. Emzirme döneminde analara, bu amaçla yeterli bir süre işe ara verme hakkı 
sağlamayı; 

4. a) Endüstride çalışan kadınların gece işlerinde çalışmalarını düzenlemeyi, ve 
b) Çalışan kadınların yeraltı madenlerinde ve gereğinde tehlikeli, sağlığa 

aykırı ya da ağır niteliği nedeniyle uygun düşmeyen tüm öteki işlerde çalışmalarını 
yasaklamayı; 

taahhüt ederler. 

MADDE 9 

Mesleğe Yöneltme Hakkı 

Âkit Taraflar mesleki eğitim hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak 
üzere, gerektiğinde özürlüler dahil herkese niteliklerine ve bu niteliklerin iş bulma 
olanaklarıyla ilişkisine göre işini seçme ve mesleğini geliştirmesine ilişkin sorunlarını 
çözmek üzere yardımcı olacak bir hizmet vermeyi ya da geliştirmeyi ve bu yardımın 
okul çocukları dahil gençler ve yetişkinler için ücretsiz yapılmasını sağlamayı; 

taahhüt ederler. 
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MADDE 10 

Mesleki Eğitim Hakkı 

Âkit Taraflar meslekî eğitim hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak 
üzere; 

1. Gerektiğinde, özürlüler dahil herkese, çalıştıran ve çalışanların örgütlerine 
danışarak teknik ve mesleki eğitim olanağı sağlamayı ya da geliştirmeyi ve salt kişi
sel yeteneğe dayalı olmak üzere yüksek teknik eğitim ve üniversite öğrenimi görme 
kolaylıkları bahşetmeyi; 

2. Kız ve erkek tüm gençlerin çeşitli işlerde çalışırken eğitilmeleri için bir çırak
lık sistemiyle diğer sistemli düzenlemeleri sağlamayı ya da geliştirmeyi; 

3. Gerektiğinde; 
a) Çalışan yetişkinler için yeterli ve kolayca ulaşılabilir eğitim olanaklarıyla; 
b) Teknolojik gelişmelerin ya da yeni çalıştırma eğilimlerinin sonucu olarak 

çalışan yetişkinlerin duyduğu yeniden eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel ko
laylıklar sağlamayı ya da geliştirmeyi; 

4. a) Tüm harç ve masrafların azaltılması veya kaldırılması, v 

b) Uygun durumlarda malî yardım yapılması, 
c) işçinin, işi sırasında işverenin talebi üzerine gördüğü ek eğitimde harcanan 

zamanın normal çalışma süresinden sayılması, 
d) Yeterli denetim yoluyla, işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak, çıraklık 

ve gençlerin eğitimi ile yapılan diğer düzenlemelerin etkinliğini ve genel olarak genç iş
çilerin yeterli bir şekilde korunmalarının sağlanması gibi, uygun önlemlerle sağlanan 
imkânların tam kullanılmasını teşvik etmeyi; 

taahhüt ederler. 

MADDE 11 

Sağlığın Korunması Hakkı 

Âkit Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağla
mak üzere, ya doğrudan ya da kamusal ya da özel örgütlerle işbirliği içinde, diğer 
önlemlerin yanısıra, 

1. Sağlığın bozulmasına yolaçan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak; 

2. Sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu artırmak üzere 
eğitim ve danışma kolaylıkları sağlamak; 

3. Salgın hastalıklarla yerleşik mevzii ve başka hastalıkları olabildiğince önle
mek; 

üzere tasarlanmış uygun önlemler almayı taahhüt ederler. 
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MADDE 12 

Sosyal Güvenlik Hakkı 

Âkit Taraflar sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak 
üzere; 

1. Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ya da korumayı; 
2. Sosyal güvenlik sistemini «Enaz Sosyal Güvenlik Standartlarına ilişkin Ulus

lararası Çalışma Sözleşmesi» (No: 102)'nin onaylanması için gereken düzeyden daha 
düşük olmamak üzere yeterli bir düzeyde tutmayı; 

3. Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalış
mayı; 

4. Uygun ikili ve çok taraflı sözleşmeler yaparak veya başka yollarla bu sözleş
melerde yeralan koşullara bağlı olarak; 

a) Korunan Kişilerin Âkit Ülkeler arasında ne suretle olursa olsun yer de
ğiştirmeleri sırasında diğer Âkit Taralf vatandaşları ile sosyal güvenlik mevzuatından 
doğan yardımların muhafazası dahil sosyal güvenlik hakları itibarıyla kendi vatandaş
ları ile eşit muamele görmelerini; 

b) Âkit Taraflardan herbirinin yasalarına göre tamamlanan sigorta ve çalışma 
sürelerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklarının verilmesi, korunması ve 
yeniden tanınmasını; 

sağlamak için girişimlerde bulunmayı taahhüt ederler. 

MADDE 13 

Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı 

Âkit Taraflar, sağlık ve sosyal yardım hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
sağlamak için; 

1. Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla ya da başka kaynaklardan, 
özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak sağlayamayan 
herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği bakımı sun
mayı; 

2. Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal haklarının kısıtlan
masını önlemeyi; 

3. Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek, gidermek veya ha
fif letimek için gerekebilecek tavsiyelerle kişisel yardımlan uygun kamusal veya özel 
hizmetler eliyle alabilmesini sağlamayı; 

4. Bu maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarında değinilen hükümleri, ülkelerinde yasal 
olarak bulunan başka Âkit Tarafların uyruklarını kendi uyruklarıyla eşit tutarak 
11! Aralık 1953*de Paris'te imzalanmış olan Sosyal ve Tıbbî Yardım Avrupa Sözleş
mesiyle üstlendiği yükümlülükler uyarınca uygulamayı; 

taahhüt ederler. 
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MADDE 14 

Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Ha'kkı 

Âkit Taraflar, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkının etkin biçimde 
kullanılması için; 

1. Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak toplumda gerek bireylerin, gerek 
grupların refah ve gelişmelerine ve sosyal çevreye uymalarına katkıda bulunacak 
hizmetleri geliştirmeyi veya sağlamayı; 

2. Bireylerin ve gönüllü ya da benzeri örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması 
ve sürdürülmesine katılmalarını özendirmeyi; 

taahhüt ederler. 

MADDE 15 

Bedensel ya da, Zihinsel Özürlülerin Mesleki Eğitimi, Mesleğe ve Topluma Yeni
den İntibak Hakkı 

Âkit Taraflar, bedensel ya da zihinsel bakımdan özürlü kimselerin mesleki eği
tim, mesleğe ve topluma yeniden intibak hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağ
lamak üzere; 

1. Gereğinde kamusal veya özel uzmanlık kuruluşları dahil, eğitim imkânlarının 
sağlanması için yeterli önlemleri almayı; 

2. özürlüleri işe yerleştirmek için uzmanlaşmış iş bulma hizmetleri ve korun
malı çalışma olanakları gibi yeterli önlemleri ve çalıştıranların özürlüleri işe kabul 
etmelerini teşvik edici tedbirleri almayı; 

taahhüt ederler. 

MADDE 16 

Ailenin Sosyal, Yasal ve Ekonomik Korunma Hakkı 

Âkit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için gerekli ko
şulları sağlamak üzere; sosyal yardımlar ve aile yardımları, malî düzenlemeler, konut 
sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer yöntemlerle aile yaşamının ekonomik, yasal 
ve sosyal bakımdan korunmasını geliştirmeyi; 

taahhüt ederler. 

MADDE 17 

Anaların ve Çocukların Sosyal ve Ekonomik Korunma Hakkı 

Â'kit Taraflar, anaların ve çocukların sosyal ve ekonomik korunma hakkının et
kin biçimde kullanılması için; uygun kuruluş veya, hizmetlerin kurulması veya korun
ması dafa.il, bu amaca uygun ve gerekli tüm önlemleri alacaktır. 
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MADDE 18 

Diğer Âkit Tarafların Ülkelerinde Gelir Getirici Bir tş Edinme Hakkı 
Âkit Taraflar, öteki Âkit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde gelir getirici bir 

iş edinme hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; 
1. Mevcut düzenlemeleri sefbestiyetçi bir anlayışla uygulamayı; 
2. Yürürlükteki formaliteleri basitleştirmeyi ve çalışan yabancılar ya da onları 

çalıştıranlar tarafından ödenen resim ve diğer harçları azaltmayı veya kaldırmayı; 
Çalışan yabncıların istihdamını düzenleyen mevzuata tek tek veya topluca esneklik 

getirmeyi 
taahhüt ederler ve 
4. Kendi uyruklarının dliğer Âkit Tarafların ülkelerinde gelir getirici bir iş edin

mek üzere ülkeden çıkış hakkını tanırlar. 

MADDE 19 

Çalışan Göçmenlerin ve Ailelerinin Korunma ve Yardım Hakkı 

Âkit Taraflar çalışan göçmenlerin ve ailelerinin bir başka Âkit Tarafın ülkesin
deki korunma ve yardım hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; 

1. Bu tür çalışanlara yardımcı olacak, özellikle doğru bilgi almalarını sağlaya
cak yeterli ve ücretsiz hizmetleri vermeyi veya verilmesini siağlamıayı ve ulusal yasa
larının ve düzenlemelerinin olanak verdiği ölçüde ülkeden ve ülkeye göçe ilişkin ya
nıltıcı propagandaya karşı tüm uygun önlemleri almayı; 

2. Kendi yetki alanları içinde bu çalışanlar ile ailelerinin ülkeden çıkışlarını, 
yolculuklarını ve karşılanmalarım kolaylaştıracak uygun önlemler almayı ve yine kendi 
yetki alanları içinde yolculukları sırasında sağlık ve tıbbî bakım ve yeterli hijyen ko
şulları sunmak için uygun hizmetler sağlamayı; 

3. Uygun olduğu ölçüde göçmen gönderen ve göçmen alan ülkelerdeki özel ve
ya kamusal sosyal servisler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi; 

4. Kendi ülkesinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlar için, yasalar veya 
mevzuatla düzenlenmek veya idarî makamların denetimline bağlı olmak üzere; 

a) Ücret, diğer çalıştırma ve iş koşulları; 
b) Sendika üyeliği ve toplu pazarlık yararlarından faydalanma, 
<•) Barınma; 

konularında kendi uyruklarına olduğundan daha elverişsiz davranılmamasını sağla
mayı; 

5. Kendi ülkelerinde, yasal olarak bu tür çalışanlara akde bağlı olarak çalıştı
rılan kimseler ile ilgili olarak ödenmesi gereken istihdiam vergileri, harç ve primler 
bakımından kendi vatandaşlarına tanınandan daha elverişsiz davranılmamasını sağ
lamayı, 

6. Ülkede yerleşmesine izin verilmiş yalbancı bir çalışanın ailesi ile yeniden bir
leşmesini, imkânlar ölçüsünde kolaylaştırmayı; 
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7. Kendi ülkelerinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlara bu maddede belir-
fiilen konulara ilişkin yargısal işlemler bakımından kendi uyruklarına olduğundan daha 
elverişsiz davranıtaamasını sağlamayı; 

8. Kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden bu tür çalışanların, ulusal güven
liği tehlikeye sokmadıkça, kamu menfaati veya genel ahlâka aykırı bir fiil de bulun
madıkça, sınır dışı edilmemesini sağlamayı; 

9. Bu tür çalışanların kazanç ya da tasarruflarının dilediği kadarını transfer 
etmelerine yasal sınırlar içinde izin vermeyi; 

10. tşbu madde ile getirilen koruma ve yardımları, uygulanabilirliği Ölçüsünde, 
bağımsız kendi nam ve hesabına çatışan göçmenlere de genişletmeyi; 

taahhüt ederler. 

BÖLÜM m 

MADDE 20 

Taahhütler 

1. Âkit Taraflardan herbiri, 
a) Bu Şart'ın, I. Bölümünü, söz konusu Bolümün giriş paragrafında beyan edil

diği üzere, tüm uygun yollarla izleyeceği amaçların beyannamesi saymayı; 
b) Bu Şart'ın, II. Bölümünün 1, 5, 6, 12, 13, 16 ve 19. maddelerinin en az be

siyle kendisini bağlı saymayı; 
c) Bir önceki bend uyarınca seçtiği maddelere ek olarak, kendisini bağlı saydığı 

toplam madde sayısı lO'dan veya numaralanmış fıkra sayısı 45'den az olmamak koşu
luyla, işbu Şart'ın II. Bölümünde yer alan maddelerden veya numaralanmış fıkralar
dan seçeceği kadarıyla kendisini bağlı saymayı; 

taahhüt eder. 
2. Bu maddenin 1. fıkrasının b ve c bentleri uyarınca seçüen madde veya fık

ralar, ilgili Âkit Tarafça onay veya kabul belgesi tevdi edilirken Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine bildirilir. 

3. Âkit Taraflardan herhangi biri, daha sonraki bir tarihte Genel Sekretere bil
dirimde bulunarak, bu Şart'ın, II. Bölümünde belirtilen ve bu maddenin 1. fıkrası hü
kümlerine göre daha önce kabul ettiklerinin dışında kalan maddeler veya numaralan
mış fıkralarla kendisin'i bağlı saydığım bildirebilir. Daha sonraki bu tür taahhütler, 
onay ya da kabulün tamamlayıcı bir öğesi sayılır ve bildirim tarihinden itibaren otuz
uncu günden başlayarak aynı hükmü kazanır. 

4. Genel Sekreter, tüm imzacı Hükümetlere ve Uluslararası Çalışma Bürosunun 
Genel Direktörüne, bu Şart'ın bu Bölümü gereğince almış olduğu herhangi bir bildi
rimi duyurur. 

5. Her Âkit Taraf, ulusal koşullara uygun bir teftiş sistemi geliştirir. 
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BÖLÜM IV 

MADDE 21 

Kabul Edilmiş Hükümlere İlişkin Raporlar 

(Âkit Taraflar, 'Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iki yıllık aralıklarla Bakanlar 
Komitesinoe belirlenecek biçime göre bu Şart'ın II. Bölümünün kalbul etmiş oldukları 
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bir rapor gönderir. 

MADDE {22 

Kabul Edilmemiş Hükümlere İlişkin Raporlar 

Âkit Taraflar, Bakanlar Komitesince istenilen ve uygun aralıklarla Genel Sekre
tere, onaylamaları veya kabulleri sırasında veya sonraki bir bildirimde bu Şart'ın II. 
Bölümünün kabul etmemiş oldukları hülkümlerine ilişkin raporlar gönderir. Bakanlar 
Komitesi, zaman zaman bu raporların hangi hükümler hakkında ve hangi biçimde ve
rileceğini belirler. 

MADDE 23 

Örneklerin Gönderilmesi 

1. Âkit Taraflardan herbiri 21 ve 22. maddelerde atıfta bulunulanı raporların 
örneklerini Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi toplantılarında temsil edil
mek üzere 27. maddenin 2. fıkrasına göre davet edilecek uluslararası işveren örgütleri 
ve sendika örgütlerinin üyeleri olan kendi ulusal örgütlerine göriderir. 

2. Âkit Taraflar, adı geçen raporlar üzerinde bu ulusal örgütlerden alınan gö
rüşleri, bu örgütler tarafından istendiği takdirde, Genel Sekretere iletir. 

MADDE 24 

Raporların İncelenmesi 

21 ve 22. maddeler uyarınca Genel Sekretere gönderilen raporlar, 23. maddenin 
2. fıkrası uyarınca Genel Sekretere iletilen görüşlerin de iletilmiş olduğu bir Uzmanlar 
Komitesi tarafından iınceenir. 

MADDE 25 

Uzmanlar Komitesi 

1. Uzmanlar Komitesi, Âkit Taraflarca aday gösteriUen ve üstün karakterli ve 
uluslararası sosyal sorunlardaki ehliyeti tanınmış bağımsız uzmanlardan oluşan bir lis
teden Bakanlar Komitesi taraf undan atanan en çok yedi üyeden oluşur. 

2. Komite üyeleri, altı yılüıik bir süre için atanır. "Yeniden atanmaları mümkündür. 
Bununla birlikte ilk atanmış üyelerden ikisinin görev süresi dört yılın bitiminde sona 
erer. 
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3. ilik dört yıllık sürenin bitimlinde görevleri sona erecek olan üyeler, ilik atanma 
yapıldıktan hemen sonra Bakanlar Komitesi tarafından kura ile belirlenir. 

4. Uzmanlar Komitesinin görev süresi sona ermemiş bir üyesinin yerini almak 
üzere atanmış bir üye kendisinden öncekinin süresini tamamlar. 

MA0DEİJ26 

Uluslararası Çalışma örgütünün Katılımı 

Uluslararası Çalışma örgütü, Uzmanlar Komitesinin çalışmalarına danışman sıfa
tıyla katılmak üzere bir temsilci göstermeye davet edilir. 

MADDE !27 

Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi 

1. Akit Tarafların raporları ve Uzmanlar Komitesinin vardığı sonuçlar, incelen
mek üzere Avrupa Konseyi Hükümetler 'Sosyal Komitesinin Alt Komitesine sunulur. 

2. Alt Komite, her Âkit Tarafın bir temsilcisinden oluşur. Toplantılarında da
nışman sıfatıyla gözlemci olarak temsil edilmek üzere saptayacağı en çok iki uluslar
arası işveren örgütüyle en çok iki uluslararası sendika örgütünü davet eder. Ayrıca 
sosyal refah ve ailenin ekonomik ve sosyal açıdan korunması gibi özellikle yetkili ol
dukları konular üzerinde Avrupa Konseyinin danışmanı statüsü taşıyan uluslararası 
Hükümetler dışı örgütlerin en çok iki temsilcisine danışabilir. 

3. Alt Komite, Balkanlar Komitesine, vardığı sonuçları İçeren bir rapor sunar 
ve bu rapora Uzmanlar Komitesinin raporunu da ekler. 

MADDE 28. 

Danışma Meclisi 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Uzmanlar Komitesinin vardığı sonuçları Danış
ma Meclisine iletir. Danışma Meclisi, bu sonuçlar üzerindeki görüşlerini Bakanlar Ko
mitesine ulaştırır. 

MADDE 29 • 

Bakanlar Komitesi 

Bakanlar Komitesi, 'alt komitenin raporunu temel alarak ve Danışma Meclisine 
damştıktan sonra Komiteye katılmaya yetkili üyelerin üçte ikilik çoğunluğuyla her 
Aikıit Tarafa gerekli tavsiyelerde bulunabilir. 
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BÖLÜM V 

MADDB 30 

Savaş ve Olağanüstü Dunımlardaki Kaçınmalar 

1. Ulusun yaşamını tehdit eden savaş veya diğer olağanüstü hallerde Âkit Ta
raflardan biri bu Şart'a göre üstlendiği yükümlülüklerinden kaçman önlemleri ulus
lararası hukuka göre üstlendiği öteiki yükümlülüklerine aykırı olmamak koşuluyla ve 
durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde alabilir. 

2. Bu kaçınma hakkım kullanan bir Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekre
terini makul bir süre içinde alınan önlemler ve gerekçeleri konusunda tam olarak ha
berdar eder. Aynı şekillide bu önlemler yürürlükten kalktığında ve kabul ettiği Şart hü
kümleri yeniden tam anlamıyla İşlerlik kazandığında Genel Sekreteri haberdar eder. 

3. Genel Sekreter buna karşılık bu maddenin 2. fıkrası uyarınca alınmış tüm 
muhaberatı diğer Âkit Taraflara ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktö
rüne bildirir. 

MADDE 31 

Kısıtlamalar 

1. I. Bölümde konmuş olan hak ve ilkeler, etkin biçimde gerçekleştirildiğinde ve 
II. Bölümde öngörüldüğü gibi etkin uygulamaları sağlandığında, demokratik bir top
lumda başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması veya kamu yararı, ulusal gü
venlik, kamu sağlığı veya genel ahlâkın korunması için gerekli olan ve yasayla belir
lenenler dışında, adı geçen bölümlerde belirtilmeyen bir kısıtlama ya da sınırlamaya 
tabi tutulamazlar. 

2. Bu Şart'da izin verilen kısıtlamalar, fcanınımış hak ve yükümlülüklere belir
lenmiş oldukları amaçlar dışında uygulanamaz. 

MADDE 32 

Şart ile İç Hukuk ve Uluslararası Anlaşmalar Arasındaki İlişkiler 
Bu Şart'ın hükümleri, yürürlükte bulunan veya yürürlüğe konulabilecek olan ve 

korunan kişilere daha uygun koşullar sağlayan iç hukukun veya ikili veya çok taraflı 
antlaşma, sözleşme ve anlaşma hükümlerine halel getirmez. 

MADDE 33 

Toplu Sözleşmeler Yoluyla Uygulama 

1. Bu Şart'ın, II. Bölümünün 2. maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkraları, 7. mad
desinin 4, 6, 7. fıkralarıyla 10. maddesinin 1, 2, 3 ve 4. fıkraları hükümlerinin nor
mal olarak çalıştıranlar veya çalıştıran örgütleriyle çalışanların örgütleri arasındaki 
sözleşmelere bırakılan konular olduğu veya normal olarak yasadan başka yollarla 
uygulandığı üye devletlerde şayet bu hükümler bu tür Sözleşmeler ve diğer yollar 
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ile ilgili çalışanların büyük çoğunluğuna uygulanmakta ise bu fıkraların yükümlülük
leri taahhüt edilebilir ve bunlara uyum geçerli addedilir. 

2. Bu hükümlerin normal olarak yasama konusu olduğu üye devletlerde şayet 
söz konusu hükümler ilgili çalışanların büyük çoğunluğuna kanunla uygulanmakta 
ise, söz konusu yükümlülükler taahhüt edilebilir ve bunlara uyum geçerli addedilir. 

MADDE 34 

Ülkelerde Uygulama 

1. Bu Şart, her Âkit Tarafın ana ülkesinde uygulanır. Her imzacı hükümet; imza 
sırasında veya onay ya da kabul belgesini verirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
ne yapacağı bir bildirimle, bu amaçla ana ülkesi sayüacak olan topra'kları belütir. 

2. Herhangi bir Âkit Taraf, bu Şart'ı onaylaması veya kabulü sırasında veya 
daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, uluslararası 
ilişjkj! erinden sorumlu olduğu veya uluslararası sorumluluğunu üstlendiği ve adı geçen 
bildirimde belirtilen ana ülkesi dışındaki toprak veya topraklara bu Şart'ın tümüyle 
ya da bir bölümüyle uygulanıacağmı bildirebilir. Bu beyanda, bu Şart'ın II. Bölümünün 
madde ve fıkralarından adı geçen topraklar bakımından! bağlayıcı saydıklarım belirtir. 

3. Şart, yukarda anılan beyanlarda belirtilen ülke ya da ülkelerde Genel Sekre
terin bu beyan bildirimini aldığı tarihten sonraki otuzuncu günden başlayarak uygu
lanır. 

< Herhangi bir Âkit Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine yapacağı bir bildirimle bu maddenin 2. fıkrası uyarınca Şart'ı uyguladığı 

^ bir ya da birden çok ülke bakımından, bu ülkeler için daha önce kabul etmemiş ol
duğu maddeler ya da numaralanmış fıkralarla kendisini bağlı saydığını beyan edebilir. 
Bu türlü sonraki taahhütler, ilgili ülke bakımından ilk bildirimin ayrılmaz parçası sa
yılır ve bildirim tarihinden sonraki otuzuncu gün aynı geçerliliği kazanır. 

5. Genel Sekreter, öteki imzacı Hükümetlere ve Uluslararası Çalışma Bürosu 
Genel Direktörüne bu madde uyarınca kendisine verilen bildirimleri duyurur. 

MADDE 35 

İmzalama, Onaylama ve Yürürlüğe Girme 

1. işbu Şart Avrupa Konseyi Üyelerinin imzasına açıktır. Onaylanır veya kabul 
edilir. Onay veya Kabul belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilir. 

2. Bu Şart, beşinci Onay veya Kabul belgesinin veriliş tarihinden sonraki otuzun
cu günden itibaren yürürlüğe girer. 

3. Daha sonra onaylayan bir imzacı Hükümet bakımından işbu Şart, onay ya 
da kabul belgesinin veriliş tarihinden sonraki otuzuncu günden itibaren yürürlüğe gi
rer. 

4. Genel Sekreter, Avrupa Konseyinin tüm üyelerine ve Uluslararası Çalışma 
Bürosunun Genel Direktörüne, bu Şart'ın yürürlüğe girişini, onaylayan veya kabul eden 
Âkit Tarafların adlarım ve daha sonraki onay veya kabul 'belgelerinin verilişini bil
diktir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 



— 44 — 

MADDB 30 

Tadiller 

AVrupa 'Konseyinin herhangi ibir üyesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine ya
pacağı bir duyuruyla iş'bu Şart'da bir değişiklik Önerebilir. 

Genel Sekreter önerilen değişiklik tekliflerini diğer Avrupa Konseyi üyelerine bil
dirir ve bunlar daha sonra Balkarlar Komitesince incelenerek görüş bildirmıesi için 
Danışma Meclisine sunulur. Bakanlar Komitesince onaylanan herhangi bir değişiklik, 
tüm Âkit Tarafların bu değişikliği kabul ettiklerini Genel Sekretere foMdirmesinden 
sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girer. Genel Sekreter Avrupa Konseyinin tüm üyele
rine ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne bu tür değişikliklerin yü
rürlüğe girişini bildirir. 

MADDE İ37 

Fesih 

1. Âkit Taraflardan herhangi biri, ancak, kendisi için yürürlüğe giriş tarihinden ' 
başlayarak beş yıllık bir sürenin sonunda veya onu izleyen iki yıllık dönemler sonunda 
ve her halükârda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine altı ay önceden bildirmek koşu
luyla bu Şart'ı fesh edebilir. Genel Sekreter durumu diğer Taraflara ve Uluslararası 
Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne 'bildirir. Âkit Taraf sayısının beşten aşağı düş
memesi koşuluyla, ıbu tür fesihler Şart'ıın diğer Âkit Taraflar balkımından geçerliğini et
kilemez,, 

2. Âkit Taraflardan herhangi hiri, önceki fıkranın hükümleri uyarınca Şant'ın 
II. Bölümünün kabul etmiş olduğu maddelerinden veya fıkralarından herhangi birini 
fesh edebilir. Ancaık, ıbu Âkit Tarafın kendisini 'bağlı saydığı madde sayısı 10'dan, 
fıkra sayısıysa 45'den az olamaz ve bu madde ve fıkralar 20. maddenin 1. fıkrasının 
b bendinde özel olarak değinilenler arasından Âkit Tarafın seçtiği maddeleri kapsama
ya devam edecektir. 

3. Âkit Taraflardan herhangi biri, bu maddönin 1. fıkrasında belirlenen koşullar 
uyarınca işbu Şart'ı veya II. Bölümünün maddelerinden veya fıkralarından herhangi 
Ibirini, 34. maddenin 2. fikrası uyarınca yapılmış bir bildirimle Şart'ın uygulandığı her
hangi bir ülke bakımından fesh edebilir. 

IMADDE3 38 

Bu Şart'ın eki, onun ayrılmaz 'bir parçasıdır. 

Gereğince yetkili kılınmış olan aşağıdaki imzası bulunanllar yukarıdaki hükümle
ri kabul ederek bu Şart'ı imzalamıştır. 
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Bu Şart, her iki metin de eşit şekilde geçerli olmak ve tek kopya olarak Avrupa 
Konseyi arşivine konmak üzere Fransızca ve ingilizce dillerinde 1961 Ekiminin 18 inci 
günü Torino'da akdedilmiştir. Genel Sekreter, 'imzacıların her birine onaylı örnekleri 
gönderir. 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

Belçika Krallığı Hükümeti 
Adına 

L. Servais 
'Danimarka Krallığı Hükümeti 

Adına 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

Gaston Palewski 

Erik Dreyer 
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 

Adına 
Dr. Oaussen 

Yunanistan Kiralığı Hükümeti 
Adına 

Michel 'Pesmazöglou 

izlanda Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

irlanda Hükümeti 
Adına 

Thomas V. Cornmins 

italya Cumhuriyeti Hüküm;eti 
Adına 

Fıiorentino SuMo 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti 
Adına 

E. Colling 

Hollanda Krallığı Hükümeti 
Adına 

M. Z. TST. NVitteveen 

Norveç Krallığı Hükümeti 
Adına 

A. Kringlebotten 

isveç Krallığı Hükümeti 
Adına 

K. G. Lagerfelt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

Cahit Talaş 

Büyük Britanya ve1 Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti 

Adına 
Ashley Clarke 
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SOSYAL ŞARTA EK 

Sosyal Şart'ın Korunan Kimseler Bakımından Kapsamı 

1. 12. maddenin 4. fıkrası ve 13. maddenin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak 
üzers 1 ilâ 17. maddelerin içerdiği kimseler; bu maddelerin 18 ve 19. maddelerin hü
kümleri ışığında yorumlanarak anlaşılması koşuluyla ancak bir Akit Tarafın ülkesinde 
yasal olarak oturan ya da sürekli olarak çalışan öteki Akit Tarafların' uyrukları olma
ları durumunda yabancıları da kapsar. 

İşbu yorum, Âkit Taraflardan herhangi biri tarafından aynı kolaylıkların başka 
kimselere de uygulanmasını engellemez. 

2. Her Akit taraf, Mültecilerin Statüsüne dair 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre 
Sözleşmesinde tanımı verilen ve ülkesinde yasal olarak hulunan mültecilere, herhangi 
bir durumda en azından adı geçen Sözleşmeye ve bu kimselere uygulanan başka bel
gelere göre kabul ettiği yükümlülükler düzeyinde olmak üzere otebildiğince uygun 
davranmayı taahhüt eder. 

BÖLÜM 1 BÖLÜM II 

Fıkra 18 ve Madde 18, Fıkra 1 

îşbu hükümler, Âkit Tarafların ülkelerine giriş konusuyla ilgili değildir ve 13 
Aralık 1955 tarihinde Paris'de imzalanan Avrupa İskân Sözleşmesinin hükümlerine 
halel getirmez. 

BÖLÜM II 

Madde 1, Fıkra 2 

İşbu hüküm, sendika güvenliği koşuluna veya uygulamasını yasakladığı veya izin 
verdiği biçimde yorumlanamaz. 

Madde 4, Fıkra 4 

İşbu hüküm, ağır bir suç işlemesi durumunda bir kimsenin' işine hemen son ve
rilmesini engellediği biçiminde anlaşüamaz. 

Madde 4, Fıkra 5 

Bir Âkit Tarafın bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, kapsam dışı kalan kimseler 
hariç olmak üzere, yasayla ya da toplu sözleşme veya hakem karan yoluyla çalışan
ların büyük çoğunluğunun ücretlerinden kesinti yolu İle mağdur edilmelerine izin ve
rilmediğinde, taahhütte bulunabileceği biçiminde anlaşılmıştır. 

Madde 6, Fıkra 4 

Her Âkit Tarafın, grev hakkına uygulayacağı başka bir kısıtlamanın ancak 31. 
madde hükümlerine göre haklı gerekçelere dayanması koşuluyla, kendisii bakımından 
grev hakkının kullanılmasını yasayla düzenleye'bileceği biçimlinde amaşılmıştır. 
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Madde 7, Fıkna 8 

Bir Âkit Tarafın bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, 18 yaşından küçüklerin bü
yük çoğunluğunun gece işinde çalışttrılamayacağını yasayla öngörerek bu yükümlü
lüğün anlamına uygun davrandığında yerine getirmiş olacağı biçimde anlaşılmıştır. 

Madde 12, Fıkra 4 

Bu fıkranın girişindeki «ve bu tür Sözleşmelerde konulan koşullara bağlı olarak» 
ibaresi, feir Âkit Tarafın, öteki Akit Tarafların uyruklarına başka yardımların yanı-
sıra, herhangi bir sigorta katkısından bağımsız olarak yapılan yardımları sağlamadan 
önce, belli'fok ikamet süresinin tamamlanmasını isteyebilmesini içerdiği biçimde an
laşılmıştır. 

Madde 13, Fıkra 4 

Sosyal ve Tıbbî Yardıma Avrupa Sözleşmesine taraf olmayan Hükümetler, diğer 
Akit Tarafların uyruklarına adı geçen Sözleşmenin hükümlerine uygun olan bir dav
ranıp sağlamaları koşuluyla Sosyal Şart'ı bu fıkra bakımından onaylayabilir. 

Madde 19, Fıkra 6 

Bu hükmün amacı bakımından, «bir çalışan yabancı ailesi» teriminin en azından 
karısıyla bakmakla yükümlü olduğu 21 yaşının altındaki çocuklarını kapsadığı biçimin
de anlaşılmıştır. 

BÖLÜM HI 

îşbu Şart, uluslararası nitelikte hukuksal yükümlülükleri içerir ve uygulanması an
cak IV. Bölümde öngörülen gözetime bağlıdır. 

Madde 20, Fıkra 1 

«Numaralanmış fıkralar» salt bir fıkradan oluşan maddeleri de kapsayabilir. 

BÖLÜM V 

Madde 30 

«Savaş ya da öteki olağanüstü durumlarda» deyimi, savaş tehdidini de kapsaya
cak biçimde anlaşılmıştır. 

• • • — • ı f c mm 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 264) 
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/585) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 9.6.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/101-2010/03121 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN A 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.5.1989 tarihinde kararlaştırılan «3294 
Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun gelirleri ile sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarının gelirlerinin zamanında tahsilini sağlamak ve bu suretle adı ge
çen vakıflara 3294 sayılı Kanunda öngörülen yardımları yerine getirme imkânı ta
nınmak amacıyla bu düzenleme yapılmıştır. 

Diğer taraftan, muhtelif tarihlerde ve çeşitli şekillerde ülkemize gelen kişilerin 
de bu Kanun kapsamına alınması mülahazası, bu Tasarının hazırlanmasında başlıca 
etkenlerden biri olmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 3294 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, anılan Kanunun uygulanmasını 
Türk vatandaşları ile sınırlı tutulmuştur. Bu sebeple, çeşitli tarihlerde ve şekillerde 
Türkiye'ye gelerek kabul edilmiş bulunan kişilerden fakra zaruret içinde bulunanlara, 
mezkûr Kanun uygulanmamaktadır. 

Bu engeli bertaraf etmek amacıyla getirilen değişiklikle, her ne surette olursa ol
sun Türkiye'ye kabul edilmiş bulunan kişilerden muhtaç durumda olanlar da 1 inci 



madde içinde zikredilmek suretiyle, bunlara da yardım yapılabilmesi imkânı sağlan
maktadır. 

Madde 2. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının illerdeki mütevelli 
heyetleri bünyesine il Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü de da
hil edilmek suretiyle, mezkûr vakıfların görevlerini daha etkin ve kapsamlı bir şe
kilde yerine getirmelerine imkân tanınmıştır., 

Madde 3. — 29.5.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 
14 Haziran 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Kanununun 8 inci maddesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma va
kıflarının gelirleri belirlenmiştir. 

Bu gelirlerden mahallî idare bütçelerine konulması öngörülen % 2 oranındaki 
payların ilgili vakıflara bazı mahallî idarelerce hiç ödenmediği veya çok geç ödendiği 
uygulama neticelerinden anlaşılmış bulunmaktadır. Mahallî idarelerin paylarını za
manında ödememeleri neticesinde vakıflar fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda 
bulunan vatandaşlarımızın yardım taleplerini zamanında yerine getirmede zorluk çek
mektedirler. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle 3294 sayılı Kanunun 8 inci maddesine yapılan ila
ve ile vakıf gelirlerinin zamanında tahsil edilmesi sağlanarak vakıfların görevlerini ar
zu edilen seviyede yapmaları mümkün olacaktır. 

Madde 4. 3294 sayılı Kanuna ek madde getiren bu madde ile, anılan Kanunun 
4 ve 8 inci maddelerinin ilgili bentlerinde öngörülen alacaklar kamu alacağı niteliğine 
dönüştürülmekte ve bunların tahsilinin 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacağı belirtil
mektedir. Anılan alacakların zamanında ödenmemesi halinde sorumlular hakkında da 
kanunî takibat yapılması öngörülen sözkonusu ek madde ile fon ve vakıf gelirlerinin 
tahsili garantiye alınmaktadır. 

Madde 5. — 1.1.1988 tarihinden itibaren Türkiye'ye kabul edilmiş olup da Türk 
vatandaşı bulunmayan kişileri de bu Kanunun öngördüğü imkânlardan da yararlan
dırmak: amacıyla, bu Kanunun 1 inci maddesinin yürürlüğü 1.1.1988 tarihine götürül
mektedir. 

Madde 6. — Yürütme hükmüdür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu ' 14 . 6 . 1989 

Esas No. : 1/585 
Karar No. : 85 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 9.6.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen «3294 Sayılı Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzun 14,6.1989 tarihli 84 üncü birleşiminde Devlet Bakanı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı ile, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 
asıl amacı olan; «fakrü zaruret içinde bulunan vatandaşlara yardım etmek ve sosyal 
adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini 
sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.» Düzenlemesine her ne 
surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişiler de alınmakta* 
dır. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının illerdeki mütevelli heyet
leri bünyesine il Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü de dahil edi
lerek, mezkur vakıfların görevlerini daha etkin ve kapsamlı bir şekilde yerine getir
melerine imkân tanınmıştır. Diğer taraftan vakfın tahsil edilemeyen alacaklarının za
manında tahsili için bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 1 inci maddede yapılan değişik
liğin gerek Bulgaristan'dan haksız bir şekilde yurt dışına çıkarılan ve ülkemize gelen 
soydaşlarımız ve gerekse çeşitli nedenlerle ülkemize gelmiş kişilere Devletin yardım 
elini uzatmasının şart olduğu, bu nedenle madde üzerinde ittifak halinde bulunulmak
la birlikte, mahallî idareler ve özellikle belediyelerle ilgili yapılan düzenlemelerin anti
demokratik olduğu ve belediyeleri maddî yönden etkileyeceği, bunun iktidardan olma
yan belediyelere bir siyasî baskı unsuru olarak kullanılacağı şeklindeki yaklaşımlara 
Hükümet adına açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgi verilmesi ve özellikle bu tasarının hiç bir 
siyasî amaç taşımadığı, bu hükümetin yerel yönetimlere ve özellikle belediyelere büyük 
maddî imkânlar sağlamış bir hükümet olduğu, bu konuda hiçbir siyasî amaç güdüle-
meyeceği, kaldıki yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin olumlu çalışmasından o 
bölgede yaşayanlar başta olmak üzere bütün vatandaşların yararlandığı bu nedenle 
belediye başkanlarının siyasî hüviyeti ile yöre halkının değerlendirilmesi bu iktidarın 
hiçbir zaman benimsemediği bir görüş olduğu şeklindeki açıklamalardan sonra, tasarı
nın tümü Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesine açıklık getirilmesi bakımından maddede yer alan «ka
bul edilmiş» ibaresinden sonra «veya gelmiş» ibaresi eklenerek 1 inci madde bu de
ğişiklikle kabul edilmiştir. 
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29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan (2022 sayılı 
Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) hükmünün madde metninden çıkarılmasına iliş
kin yeni bir metin tasarıya 2 nci madde olarak eklenmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve 3 üncü maddede yer alan «borç miktarı» ibaresi yanlış anlamalara sebe
biyet verebileceği görüşünden hareketle «alacak miktarı» şeklinde değiştirilmiş ve çer
çeve 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı 
maddeleri 5, 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

ibrahim Demir 
Antalya 

(Muhalifim) 

Fenni Islimyeli 
ıBıalıkıesıir 

Mehmet Seven 
Biecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Albdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

ıSözcü 
İsmail Sengün 

ıDenizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

/. Önder Kırlı 
Ballık esir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

A.t Şamil Kazokoğlu 
. ©olu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

(imzada tmlunıamadı) 

Birgen Keleş 
izmir 

(Muhalefet şerhlim eklidir) 
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M. Turan Bayazıt 
îzmıir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

(Karşı oy yazım eklidir) 

Mustafa D inek 
Konya 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Şakir Şeker 
Sivas 

MUHALEFET ŞERHİ 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Bu Kanun tasarısı ile, kanunun amaç ve maddesinde yapılan genişlemeyi olumlu 
ve gerekli bir değişiklik olaraık kabul etmekle birlikte, amaç maddesine esas olarak 
muhalifiz. 

Zira, bu kanun amaçlarını gerçekleştirecek fonksiyona, ve etkinliğe sahip değildir. 
Bu Kanunla sağlanan kaynaklar ülkemizde yaratılan yıllık gelirin yaklaşık binde biri 
düzeyindedir. Bu ölçüde yetersiz bir kaynağı kullanarak, ne sosyal adalet sağlanabilir 
ve ne de gelir dağılımındaki adaletsizlikler düzeltilebilir. Bu amaçların gerçekleşmesi 
ciddî kurumsal düzenlemeleri ve iktisat politikaları uygulamalarını gerektirir. 

Kanun tasarısının 3 üncü maddesi ile belediye gelirlerinin !% 2'sinin kaynağında 
stopaj yoluyla tahsili öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, 26 Mart 1989 seçimleri sonrasında belediyelerin çok olumsuz eko
nomik şartlar içine terkedildikleri anlaşılmıştır. ' 

Çoğu belediyemiz 1989 gelirlerini kullanmış ve gayrimenkullerini satmış olarak 
cari harcamalarını hatta maaşlarını ödeyemeyecek duruma düşmüşlerdir. 

Bu itibarla, iktisadî ve malî zorluklar içinde kanunî görevlerini yerine getirmeye 
ve halka hizmet götürmeye çalışan belediyelerimizin, bu kanunun kendilerine yükle
diği ödemeleri yapmaları fevkalade zordur. 

Diğer taraftan, kaynakta tevkif yoluyla belediye gelirlerinin tahsili, birer özerk 
kuruluş olan belediyelerin malî özerkliğini engelleyecek olan bir girişimdir. 

Bu nedenlerle, kanun tasarısına muhalif olduğumuzu saygıyla arz ederiz. 

Tevfik Ertüzün Mahmut Öztürk 
Zonguldak Niğde 
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KARŞI OY 

1. 26 Mart yerel yönetim seçiminden sonra çok büyük oranda muhalefetin 
(özellikle SHP'nin) eline geçen belediyeler üzerinde baskı unsuru olarak kullanıla
cağı endişesini taşıdığımızdan ve iktidarın yerel yönetim seçimlerini takip eden gün
lerde iktidarın belediyelere karşı takındığı tavır ve uygulaması bu endişemizi kuv
vetlendirdiğinden tasarının 3 üncü maddesine, 

2. Ek 1 inci maddenin mahallî idareleri kapsamasına, 
Karşıyız. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Birgen Keleş 
İzninim 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

önder Kırlı 
Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

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

«Madde 1. — Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bu
lunan vatandaşlar ile gerektiğinde' her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edil
miş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılı
mının adilane bir şeikilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanış
mayı teşvik etmektir.» 

MADDE 2. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mülkî idare aimirleri vakfın tabiî başkanı olup, illerde, belediye başkanı, emni
yet müdürü, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü ve müftü; ilçelerde, belediye başkanı, ilçe em
niyet üst görevlisi, malmüdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst 
görevlisi ve müftü vakfın mütevelli heyetidir.» 

MADDE 3. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen payların bütçe yılı içinde ödenmemesi 
halinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının tahsil edilememiş borç miktarı 
mahallî idarelere; kanunî hisse, ortaklık payı, kâr payı veya hazine yardımı gönde
ren bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya mahallî idarelerin 
ortak oldukları ticarî ve iktisadî işletmelerin kanunî hisselerinden veya diğer hakikî 
ve hükmî şahıslarca yapılacak yardım ve het türlü gelir toplamından vakfın 
yazıllı müracaatı üzerine ödemeyi yapacak kişi ve kuruluşlarca re'sen kesilerek 
doğrudan ilgili vakıflara gönderilir.» 

MADDE 4. — 29.5,1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞl METİN 

3294 Sayın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kananımda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 1 ikici maddeci aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bu
lunan vaitandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsum Türkiye'ye k&lbul edilmiş 
veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir 
dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlatmak, sosyal yardımlaşma ve daya
nışmayı teşvik etmektir.» 

MADDE 2. — 29.5,1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan 
{2022 sayılı Kanuna göre1 aylık aılan kişiler ıdahil) hükmü madde metalinden çıkarıl
mıştır. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

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

«Birinci fıkranın (b) bendinde 'belirtilen payların bütçe yılı içinde ödenmemesi ha
linde, sosyal yardımlaşma ve dayamşma vakıflarının tahsil edilememiş alacak miktarı 
ımıaha'llî idarelere kanunî hisse, ortaklık payı, kâr payı veya hazine yardımı gönderen 
bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar veya mahallî idarelerin or
tak oldukları ticarî ve iktisadı işletmelerin (kanunî 'hisselerinden veya diğer hakikî ve 
hükmî şahıslarca yapılacak yardım ve her türlü gelir toplamından vakfın yazılı müra
caatı üzerine ödemeyi yapacak kişi ve kuruluşlarca re'sen kesilerek doğrudan İgili va
kıflara gönderilir.» 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde' olarak aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

«Tahsil sekli ve müeyyide 

EK MADDE 1. — 4 üncü maddenin (c), (d), (e), <f> ve (g) bentlerinde sayılan 
fon gelirleri ile 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı vakıf gelirleri kamu alacağı 
mahiyetinde olup, bu Kanunda yazılı süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü maddenin 
(c), (f) ve (g) bentlerindeki fon' gelirlerinin, 'gerekse 8 inci maddenin 'birinci fıkrasının 
(b) bendinde yazılı vakıf gelirlerinin tahsili için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu Kurulu 'Başkanlığınca veya ilgili vakıfllarca 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca sorumlu
lar haiklkında bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca takibatta geçilir.» 

MADDE 5. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1.1.1988 tarihinde, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Devlet Balkanı 
A. Bozer K. İnan 

Devlet Bakanı Y. Devlet Balkanı 
M. Yazar C. Çiçek 

Devlet Balkanı Devlet Bakanı 
/. Çelebi M. Yazar 

Devlet Bakanı 'Devlet Bakanı 
/. Özarslan S. Sert 

Devlet Bakanı Devlet Balkanı 
E. Konukman İ. Askın 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

M. O. Sungurlu 1. S. Giray 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

A. Aksu A. M. Yılmaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı Millî Eğitim Bakanı 

E. [Pakdemirli A. Akyol 
Bayındırlık ve îskân Bakanı Sağlık Bakanı 

C. Altmkaya H. Şıvgın 
Ulaştırma Bakanı Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 

C. Tuncer L. Kayalar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 

/. Aykut Ş. Yürür 
I 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı 
F. Kurt N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi' 6 ncı madde olaraık aynen ıkabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edil-
mişti'r. 
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Dönem : 18 Yasama Yıb : 2 

T. B.M. M. (S. Sayısı : 265) 
14 . 6 . 1934 Tarihli ve 2510 Sayılı İskân Kanununa 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /587) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 6 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2283/03269 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
13.6.1989 tarihinde kararlaştırılan «14.6.1934 Tarihli ve 2510 Saydı iskân Kanununa 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bulgaristan'daki malum olaylar sebebiyle 1.1.1989 dan itibaren münferiden, Ma
yıs 1989 dan itibaren ise turist pasaportu verilerek kitleler halinde Bulgaristan Hükü
metince sınır dışı edilen soydaşlarımız ülkemize gelmeye başlamışlardır. Halen sayı
ları 12.900'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Soydaşlarımızın gelişleri bir muhaceret anlaşmasına dayanmamakta ve belli bir 
zaman dilimini kapsamamaktadır. Bu sebeple Bulgaristan'daki hakları, hukukları ve 
mal varlıkları şimdilik bir belirsizlik içinde bulunmaktadır. 

Yurdumuza girişler belli bir kapıdan olmamakta ve bu sebeple giriş sırasında ya
pılması gerekli işlemler yeterli düzeye ulaştırılamamaktadır. 

Ülkemizdeki yerleşme işlemlerinin geniş bir zaman dilimine yayılabileceği düşü
nülmektedir. 

Normal olarak vatandaşlığa alınma işlemleri 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nuna göre belli bir prosedür içinde yapılmakta ve bu işlemlerin tekemmülü için uzun
ca bir zaman gerekmektedir. 
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Yukarıda belirtilenler dikkate alınarak, ülkemize gelmiş ve gelecek olan Bulgar 
uyruklu soydaşlarımızın hem ülkemizdeki ikametlerini ve mal mülk sahibi olabilme
lerini hem de 2510 sayılı iskân Kanunundaki seri usulle vatandaşlığa alınmalarını sağ
lamak maksadıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 

2510 sayılı iskân Kanununa eklenen bu maddeyle 1.1.1989 tarihinden itibaren 
yurdumuza girmiş bulunan Bulgar uymklu soydaşlarımız anılan Kanun kapsamına 
alınmış olacaklardır. 

Ayrıca, bu Kanunda hüküm bulunmaması halinde 2641 sayılı Afganistan'dan Pa
kistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Kabulü ve iskânına Dair Kanunun bazı hü
kümlerinden de kıyasen faydalanılacaktır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 15.6.1989 

Esas No. : 1/587 
Karar No. : 86 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14.6.1989 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen «14.6.1934 Tarihli ve 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesine' 
Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 15.6.1989 tarihinde yaptığı 85 inci birleşim
de içişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, tasarının gerekli ve isabetli olduğu, an
cak Bulgaristan'daki malum olaylar sebebiyle Bulgaristan Hükümetince sınır dışı edi
len soydaşlarımızın 2510 sayılı Kanun kapsamına alınmasında baz alınan 1.1.1989 
tarihinin yanlış olduğu, her ne kadar bu tarihten sonra göçe zorlanan soydaşlarımızın 
sayısında çok büyük artışlar olmuşsa da, olayın 1984 tarihlerine dayandığı, bu ne
denle belli bir tarihle bağlanmaması gerektiği, bu soydaşlarımızı hemen Türk vatan
daşlığına almanın göçü kolaylaştırıcı ve artırıcı bir etki yaratabileceği, bu nedenle ge
çici bir süre için siyasî mülteci olarak kabul edilmeleri gerektiği, bu durumun, Tür
kiye'nin uluslararası kuruluşların konuya dikkatini çekmesini kolaylaştıracağı ve bu 
kuruluşlardan ekonomik yardım talep etme hakkını doğuracağı, aynı zamanda Bulgar 
Hükümeti üzerinde caydırıcı etkileri olabileceği, serbest ve ü'skânlı göçmen ayırımının 
nasıl yapılacağı, tasarının, diğer ülkelerden gelebilecek soydaşlarımızı da kapsamına 
alacak şekilde değiştirilmesinin faydalı olacağı, şeklindeki görüş ve temennilere Hü
kümet temsilcisince verilen cevap ve açıklamalarda; tasarının, konunun önem ve müs
taceliyetine binaen acilen hazırlandığı, bu nedenle, birtakım eksikliklerinin olabileceği, 
1984 sonlarından 1989 başına kadar geçen süre içinde gelen soydaşlarımızın herhangi 
bir sorunu olduğunun gözlenmediği, ancak bu konudaki araştırmalara devam edileceği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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Türkiye'nin Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlarımızın haklarını korumak için 
bir göç anlaşması yapılmasında ısrarlı olduğu ve bu konudaki temasların devam 
ettiği, serbest ve iskânlı göçmen ayırımının yapılmasında, sınırda doldurulan formların 
esas alınacağı, Türkiye'de yakınları bulunanların zaten onların yanına yerleştikleri ve 
serbest göçmen sayılacakları, ayrıca, gelenlerin içinde son göç anlaşmasının süresi için
de işlemlerini tamamlayan, ancak süre bitimi veya herhangi bir nedenle göç edeme
yenlerin bulunduğu, bunların da serbest göçmen sayılabileceği, tasarının kapsamının di
ğer ülkelerden gelebilecek soydaşlarımızı da kapsayacak şekilde genişletilmesinin, sakın
calı olacağı, belirtilmiştir. 

Yukarıdaki görüşmelerden sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimse
nerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 2510 sayılı İskân Kanununa bir ek madde ekleyen Çerçeve 1 inci mad
desi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

M. Turan Bayazıt 
izmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa D inek 
Konya 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Ömer Okan Çağlaür 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Reşit Ülker 
istanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Sakir Şeker 
Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞt METİN 

14.6.1934 Tarihli ve 2510, Sayılı İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir. 

«EK MADDE 33. — Bulgaristan'dan göçe zorlanarak 1.1.1989 tarihinden sonra 
Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen Türk soylu kişiler 14.6.1934 tarihli ve 2510 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Türk kültürüne bağlı serbest veya iskânlı göçmen sayılır ve 
bunlar hakkında mezkûr Kanunda hüküm bulunmaması halinde 17.3.1982 tarihli ve 
2641 sayılı Kanun hükümleri (2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler hariç) kıya-
sen uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

14.6.1934 Tarihli ve 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devleti Bakanı 
/. özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve îskâm Bakanı 
C. Altmkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve TaibİÎ [Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
Af. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
İ. Askın 

Millî Savunma Bakanı V. 
E. Konukman 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
S. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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(Pl'an ve Bütçe (Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 265) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 267) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava 
Servisleri İçin Anlaşma ile Bu Husustaki Mektup'un 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /568) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 5 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Mâ. 07 \ 101-2257j02421 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
17.4.1989 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava 
Servisleri için Anlaşma ile Bu Husustaki Mektup'un Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan 7 Haziran 1944 tarihli 
Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasında ticarî hakların düzenlenmesi konu
sunda mutabakata ulaşılamamış, bu nedenle ticarî hakların ikili anlaşmalarla düzen
lenmesi lüzumu hâsıl olmuştur. Bu çerçevede, gerek Türkiye gerek diğer devletler, ABD 
ile ingiltere arasında imzalanan Bermuda Anlaşmasını esas alarak ikili Anlaşmalar te
sis etmek yoluna gitmişlerdir. 

Ülkemizin coğrafî durumu ve Uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçme
sinin sağlayacağı çıkarlar gözönünde tutularak, aynı zamanda millî sivil havacılığımızı 
teşvik etmek ve kalkındırmak amacıyla, bugüne kadar bir çok ülkeyle hava ulaştırma 
anlaşması imzalanmıştır. Türkiye'nin yaptığı hava ulaştırma anlaşmaları Bermuda ti
pine uygun olup, esas olarak bir çerçeve anlaşması niteliğindedir ve karşılıklılık esası
na dayanmaktadır. 

Bu meyanda Hükümetimiz ile Japonya Hükümeti arasında 8 Mart 1989 tarihin
de Tokyo'da hava servislerine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. Japonya tarafı an-



laşma müzakerelerinde, hava yolları şirketlerinin diğer Âkit Taraf ülkeside büro aç
ması, bu büroda personel görevlendirebilmesi, diğer Âkit Taraf ülkesinde elde edi
len kazançların transfer edilebilmesi gibi konuların Anlaşmada yer almamasını, bu 
hususların taraflar arasında teati edilecek bir mektupla düzenlenmesini teklif etmiştir. 
Japon tarafının bu teklifi kabul edilmiş ve söz konusu mektup, Anlaşmanın imzalan
dığı 8 Mart 1989 tarihinde Tokyo Büyükelçimiz ile Japon Dışişleri Bakam arasında 
teati edilmiştir. 

Türkiye ile Japonya arasında giderek gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak 
gayesiyle imzalanan bu Anlaşma, hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyul
mak şartı ile iki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını öngörmektedir. Ayrıca 
Anlaşma, iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin da
ha ileri bir düzeye getirilmesi ve Türk hava taşımacılığı şirketlerinin Uzakdoğuya 
açılabilmeleri bakımından faydalı bulunmaktadır. 

Anlaşma ve teati edilen mektup, onaylanmalarının uygun bulunması zımnında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/568 
Karar No. : 21 

31 . 5 . 1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz; Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava Servisleri için 
Anlaşma ile Bu Husustaki Mektup'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısını, Ulaştırma ve Dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin hazır bulunduğu 
31.5.1989 tarihli 11 inci birleşiminde görüşüp incelenmiştir. 

Türkiye ile Japonya arasında giderek gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak 
gayesiyle imzalanan bu anlaşma; iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve turizm alan
larındaki işbirliğinin daha ileri düzeye getirilmesi ve Türk hava taşımacılığı şirketleri
nin Uzakdoğuya açılabilmeleri bakımından faydalı bulunmuştur. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu rapor havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüce Baş

kanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
lşılay Saygın 

İzmir 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 

Üye 
Mustafa Hilmi Özen 

İstanbul) 

Üye 
Ekrem Kangal 

Sivas 

Üye, 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 

Süleyman Şükrü Zeybek 
Muğla 

Türkiye Bütyük Millet Meclisli [(Ŝ  Sayısı : 267) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15.6. 1989 

Esas No. : 1/568 
Karar No. : (1-2)43 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MBCLİSt BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava Servisleri için Anlaşma ile Bu 
Husustaki Mektubun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 14.6.1989 tarihli 1-2/14 sayılı Birleşiminin, Dışişleri Bakanının Bul
garistan'ın yarattığı olaylar hakkında Komisyonumuza bilgi vermek üzere gelmesiyle 
tamamlanan 1 inci oturumundan sonra, 15.6.1989 tarihinde yapılan 2 nci oturumunda 
Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve mü
zakere ©dildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, Türkiye ile Japonya arasında hava seferlerinin 
yapılmasını öngören ve iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak 
amacını taşıyan Anlaşma Tasarısı Komisyonumuzca usulüne uygun olarak görüşülmüş 
ve aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Tasarının İçtüzüğün 53 üncü. maddesi gereğince, Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz Anılaşmanın 'Komisyonda görüşülüp kabul edilmiş sayfalarının mü
hürlenmiş tercümesi ve üyelerimizin imza belgesinin paraflı ve mühürlü ikişer nüshası 
ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Baişjkan Başkanvekili 
M. Vehbi Dinçerler Cevdet Akçalı 

Hatay İstanbul 

Sözcü Üye 
M. Cavit Kavak Tevfik Koçak 

İstanbul Ankara 

Üye Üye 
Fethi Çelikbaş Fuat Atalay 

Burdur Diyarbakır 

Üye Üye 
H. Cavit Erdemir Abdulvahap Dizdar oğlu 

Kütahya Mardin 

Üye Üye 
Bahri Kibar Ali Şakir Ergin 

Ordu Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Oe Japonya Arasında Hava Servisleri tçin Anlaşma ile Bu 
Husustaki Mektup'un Onaylanmasuım Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8 Mart 1989 tarihinde Tokyo'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Japonya Arasında Hava Servisleri İçin Anlaşma»nın ve aynı tarihte teati edilen 
Mektup'un onaylanması uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 



BAYINDIRLIK - İMAR - ULAŞTIR
MA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasın
da Hava Servisleri İçin Anlaşma ile Bu 
Husustaki Mektup'un Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasın
da Hava Servisleri İçin Anlaşma ile Bu 
Husustaki Mektup'un Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakamlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozen 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırana Bakanı 
C. ]Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Talbüî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Balkanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
1. Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakam 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakam 
Jf. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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(Bayındırlık, Umar - Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

{Dışişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miştlir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. . 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Tokyo, 8 Mart 1989 
Ekselansları, 
Ekselansları'nın bu günkü tarihi taşıyan aşağıdaki mektuplarını almış bulunduğu

mu bildirmekten şeref kazanırım : 
«Hava Servislerine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında bu 

gün imzalanmış olan Anlaşma'ya atıfla, söz konusu Anlaşma'nın müzakereleri sıra
sında her iki ülke Hükümet temsilcilerinin, kendi ülkelerinde yürürlükte bulunan ka
nunlar ve nizamlar çerçevesinde alınacak aşağıda kayıtlı tedbirlerle ilgili olarak var
dıkları mutabakatı Japon Hükümeti adına teyit etmekten şeref duyarım : 

1. Âkit Taraflardan her biri tarafından tayin edilen hava yolu işletmeleriınin, 
diğer Âkit Taraf ülkesinde şube kurmasına, bulundurmasına ve mutabık kalınan ser
visleri işletmek için gerekli faaliyetlere girişmelerine müsaade edilecektir. 

2. Âkit Taraflardan herbirince tayin edilen hava yolu işletmeleri, diğer Âkit Ta
raf ülkesinde kendi şubelerimi kurmak ve bulundurmak; hava servisleri yapabilmek 
için o ülkede yönetici, teknik, işletmeci ve diğer uzman personel bulundurmak hakkı
nı haizdir. 

3. Âkit Taraflardan herbirince tayin edilen havayolu işletmelerinin, mutabık 
kalınan servislerin işletilmesi dolayısıyla diğer Âkit Taraf ülkesinde elde ettikleri ka
zançların masraflar çıktıktan sonra kalan bölümünü, kazancın elde edildiği zaman
daki resmî kur üzerinden, bir çevrilebilir döviz olarak serbestçe transfer etmelerine ve 
söz konusu mutabık kalınan servislerin işletilebilmesi amacıyla, diğer Âkit Tarafın il
gili kanun ve nizamlarına uygun olarak, yabancı döviz ve yerli para birimi cinsinden 
mevduat hesabı açmalarına ve bu tür hesap bulundurmalarına müsaade edilecektir. 

Ekselanslarının, Hükümeti adına, bu hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin de anlayışı olduğunu bildirmesini talep etmekten şeref duyarım.» 

H. E. Mr. Sousuke Uno 
Japonya Dışişleri Bakanı 

Ekselanslarının yukarıda maruz mektubunda yer alan hususları Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti adına teyit etmekten şeref kazanırım. 

Bu vesileyle Ekselanslarına en derin saygılarımı yinelerim. 
Umut Artık 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Japonya Büyükelçisi 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE JAPONYA ARASINDA HAVA SERVİSLERİ 
İÇİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Japonya Hükümet', 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri ihdas etmek ve işletmek amacı 

ile bir Anlaşma akdetmek isteyerek, 
7 Aralık 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi 

tarafları olup, 
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır : 

MADDE 1 
1. İşbu Anlaşma bakımından, metin aksini amir bulunmadıkça; 

a) «Havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Ulaştırma 
Bakanı ve halen adı geçen Bakan tarafından yerine getirilen sivil havacılıkla ilgili her
hangi bir veya benzer bir görevi ifa etmeye yetkilendirilen herhangi bir kişi veya ku
rumu ve Japonya bakımından Ulaştırma Bakanı ve halen adı geçen Bakan tarafından 
yerine getirilen sivil havacılıkla ilgili herhangi bir veya benzer bir görevi ifa etmeye 
yetkilendirilen herhangi bir kişi veya kurum anlamına gelir; 

b) «Tayin edilen havayolu işletmesi» terimi, bir Âkit Tarafın, diğer Âkit Tarafa 
bildirimde bulunarak, bildirimde belirlenen hatlarda hava servisleri işletmesi için ta
yin ettiği ve diğer Âkit Tarafça, işbu Anlaşma'nın üçüncü maddesi hükümlerine uy
gun olarak, uygun işletme ruhsatı verilen havayolu işletmesi anlamını taşır. 

c) Bir «Devlet» e ilişkin olarak «ülke» terimi, söz konusu Devletin egemenliği, 
himayesi, koruması veya vesayeti altında bulunan arazi ile ona bitişik olan karasuları 
anlamına gelir. 

d) «Hava servisi» terimi, yolcuların, kargo veya postanın kamu yararına taşın
ması için uçaklarla yapılan tarifeli hava servisi anlamını taşır. 

e) «Uluslararası hava servisi» terimi, birden çok Devletin ülkesi üzerindeki hava 
sahasından geçen bir haıva servisi anlamını taşır. 

f) «Hava yolu şirketi» terimi, uluslararası hava servisi sunan veya işleten her
hangi bir hava ulaştırma şirketi anlamına gelir. 

g) «Teknik iniş» terimi, yolcu, yük ve posta almak veya bırakmak amacı dışın
da herhangi bir amaçla yapılan iniş anlamını taşır. 

h) «Tarife» tanımı, işbu Anlaşma'daki veya bu Anlaşma'nın 16 ncı maddesine 
uygun olarak değiştirilmiş Tarife anlamına gelir. 

i) «Tasrih edilen hat» terimi, Tarife'de tasrih edilen herhangi bir hat anlamını 
taşır. 

j) «Mutabık kalınan servis» tanımı, tasrih edilen hatlarda işletilen herhangi bir 
hava servisi anlamına gelir. 

2. Tarife, işbu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve Anlaşma'ya ya
pılan tüm atıflar, aksi kararlaştırılmamışsa, Tarife*yi de kapsar. 
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MADDE 2 . • 

Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa, mutabık kalınan servisleri ihdas etmesi 
ve işletmesi amacıyla, işbu Anlaşma'da belirlenen hakları tanır. 

MADDE 3 

1. Tasrih edilen bir hat üzerindeki mutabık kalınan servisler, işbu Anlaşma'nın 
ikinci maddesi çerçevesinde ve Anlaşma'nın 11 inci maddesindeki hükümlere bağlı 
kalmak kaydıyla, derhal veya Âkit Tarafın takdirine bağlı olarak daha iler i ki. bir ta
rihte başlatılabilir. 

Ancak; 

a) Hakların tanındığı Âkit Tarafın, söz konusu hat için bir havayolu işletmesi 
veya havayolu işletmeleri tayin etmesinden; ve 

b) Bu maddenin ikinci ve yedinüi maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun 
olarak gecikmeden izin vermekle yükümlü olan (hakları tanıyan Âkit Tarafın, kendi 
kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, söz konusu hava yolu işletmesi veya işlet
melerine işletme müsaadesi hakkını vermesinden önce seferler başlayamaz. 

2. Âkit Taraflardan herhangi biri tarafından tayin edilen herbir hava yolu iş
letmesinden, diğer Âkit Taraf havacılık makamlarınca, söz konusu makamların ulus
lararası hava servislerinin işletilmesi amacıyla normal ve makul biçimde uyguladığı 
kanun ve nizamlarda öngörülen şartları yerine getirmeye ehil olduğu hususunda anı
lan makamları ikna etmesi istenebilir. 

MADDE 4 

1. Herbir Âkit Tarafın hava yolu işletmeleri, uluslararası hava servislerine iliş
kin olarak aşağıdaki ayrıcalıklardan yararlanırlar : 

a) Diğer İÂkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 

b) Diğer Âkit Tarafın ülkesine teknik iniş yapmak. 

2. Her bir Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmesi, işbu Anlaşma hüküm
lerine bağlı olmak kaydıyla, tasrih edilen bir hatta mutabık kalınan servisleri işletir
ken, yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslıararası trafiği ayrı ayrı veya birlikte almak ve 
bırakmak amaçlarıyla, diğer Âkit Tarafın ülkesinde bulunan ve Tarife'de yer alan 
hatla; da belirlenmiş noktalarda durmak ayrıcalığını haizdir. 

3. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf Hava yolu işlet
melerine, öteki Âkit Taraf ülkesindeki başka bir noktaya ücret veya kira karşılığı gö
türülmek üzere diğer Âkit Taraf ülkesinde yolcu, yük ve posta alması ayrıcalığı tanın
dığı anlamına gelmez. 
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MADDE 5 

Âkit Taraflardan herhangi birinin, diğer Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu 
işletmelerine, kendi kontrolü altında bulunan havaalanlarını ve diğer hizmetleri kul
lanması dolayısıyla uygulayacağı veya uygulanmasına müsaade edeceği ücretler âdil 
ve makul olacak ve bu ücretler, söz konusu havaalanlarını ve hizmetleri kullanan en 
fazla müsaadeye mazhar ülke veya birinci Âkit Tarafın uluslararası hava servisleri 
yapan millî hava yolları işletmelerinin ödeyeceği ücretten fazla olmayacaktır. 

MADDE 6 

1. Âkit Taraflardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmelerinin mu
tabık kalınan servisleri yapan uçaklarında bulunan akaryakıt, yağlama yağları, yedek 
parçalar, mutad teçhizat ve uçak kumanyası, o ülke üzerinde yapılacak seyahatin bir 
bölümünde tüketilecek veya kullanılacak dahi olsalar, diğer Âkit Taraf ülkesindeki 
gümrük resimlerinden, vasıtalı vergilerden, muayene ücretlerinden ve diğer benzeri 
resim, harç veya ücretlerden muaf olacaktır. 

2. Âkit Taraflardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmelerinin uçak
larına diğer Âkit Taraf ülkesinde alınan ve mutabık kalınan seferlerde kullanılan 
akaryakıt, yağlama yağları, yedek parçalar ve mutad teçhizat, ikinci Âkit Tarafın 
düzenlemelerine bağlı olmak kaydıyla, gümrük resimlerinden, vasıtalı vergilerden, 
muayene ücretlerinden ve diğer benzer resim, harç veya ücretlerden muaf olacaktır. 

3. Tayin edilen hava yolu işletmelerinin uçaklarına ikmal yapmak amacıyla, 
Âkit Taraflardan herhangi birinin tayin ettiği hava yolu işletmeleri hesabına diğer 
Âkit Taraf ülkesine gümrük kontrolü altında sokulan ve bu ülkede depolanan akar
yakıt, yağlama yağları, yedek parçalar, mutad teçhizat ve uçak kumanyası, gümrük 
Tesirlilerinden, vasıtalı vergilerden, muayene ücretlerinden ve diğer benzer resim, vergi 
veya ücretlerden muaf olacaktır. 

MADDE 7 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işlet
melerinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün o Âkit Taraf vatandaşlarının elin
de bulunduğuna ikna olmaması halinde, işbu Anlaşma'nın 4 üncü maddesinin 1 ve 
2 nci şıklarında diğer Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmelerine ilişkin olarak 
belirlenen ayrıcalıkları durdurmak ve geri almak hakkını mahfuz tutar. 

2. Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işletme
lerinin, yukarıda 1 inci şıkta belirtilen ayrıcalıkları tanıyan Âkit Tarafın Kanun ve 
nizamlarına uymaması veya işbu Anlaşma'da mündemiç şartlara uygun olarak işletme 
yapmaması halinde, 1 inci şıkta söz konusu ayrıcalıkların uygulanmasını durdurmak 
veya bu ayrıcalıkların kullanılmasına kayıtlar koymak hakkını mahfuz tutar. Kanun 
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ve nizamların daha fazla ihlâl edilmesinin önlenmesi amacıyla veya hava seyrüsefer 
güvenliğine ilişkin hususlar nedeniyle bu ayrıcalıkların uygulanmasının durdurulması 
veya sözkonusu ayrıcalıkların kullanılmasına kayıtlar konması için derhal bir işlem ya
pılması şart değilse, bu hak ancak diğer Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacak
tır. 

MADDE 8 

Ülkeleri arasında tasrih edilen hatlarda üzerinde mutabık kalınan servisleri işlet
meleri için, her iki Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmelerine adil ve eşit hak
lar tanınacaktır. 

MADDE 9 

Âkit Taraflar'ca tayin edilen hava yolu işletmeleri, mutabık kalınan servisleri iş
letirken, diker Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmesinin aynı hattın bütünü 
veya bir bölümünde hizmet verdiği servisleri haksız biçimde etkilememek için, öteki 
Âkit Taraf hava yolu işletmesinin çıkarlarını gözönünde bulunduracaktır. 

MADDE 10 

1. Âkit Taraflarca tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık ka
lman servislerin, tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçlarıyla yakın ilgisi 
bulunacaktır. 

2. Tayin edilen hava yolu işletmelerince yapılan mutabık kalınan servislerin ilk 
amacı, hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesinden kaynakların veya 
ülkesine gelen yolcu, yük ve postaya ilişkin olarak mevcut olan veya mevcut olması 
makul bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını, makul bir hamule faktörü ile karşı
lamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. Hava yolu işletmesini tayin eden Dev
letin ülkesinin haricindeki bir ülkede bulunan tasrih edilen hatlar üzerindeki nokta
lardan alınan veya bu noktalara bırakılan yolcu, yük ve postanın taşınması genel pren
siplere göre yapılacak ve (kapasite aşağıdaki hususlarla bağlantılı olacaktır. 

a) Hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden 
gidecek olan trafiğin ihtiyaçları; 

b) Uzak menzilli hava seferleri ihtiyaçları ; 
c) Yerel ve bölgesel servisler gözönüne alındıktan sonra, hava yolu işletmesinin 

geçtiği bölgenin trafik ihtiyaçları. 
3. Âkit Taraflar'ca tayin edilen hava yolu işletmelerinin mutabık kalınan ser

vislere ilişkin olarak sağlayacakları kapasite, 8 inci ve 9 uncu maddeler ile işbu Mad-
de'nin 1 inci ve 2 nci şıklarında yeralan ilkelere uygun olarak, her iki Âkit Taraf hava
cılık makamları arasında yapılacak istişare yoluyla belirlenecektir. 
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MADDE 11 

1. Mutabık kalınan servislere ilişkin ücret tarifesi; işletme masrafları, makul bir 
kâr, servisin özellikleri (sürat standartları, yerleşme ve ağırlamaya ilişkin hususlar gibi) 
ve diğer havayollarının belirlenen hattın herhangi bir bölümündeki tarifeleri dahil, 
bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makul seviyelerde tespit edilecektir. 

2. Ücret tarifeleri aşağıdaki şartlara göre belirlenecek ve Âkit Tarafların hava
cılık makamları, her bir Âkit Tarafta mevcut usullere göre, tayin edilen hava yolu iş
letmelerinin belirlenen ücret tarifelerine uymalarını sağlayacaklardır. 

a) Ücret tarifeleri, mümkün ise ilgili tayin edilmiş hava yolları işletmelerince, 
Uluslararası Hava Ulaştırma Birliği'nin ücret - belirleme mekanizması yoluyla belirle
necektir. Bu mümkün olmaz ise, mutabık kalınan hatlara ve sektörlere ilişkin üc
ret tarifeleri, tayin edilen hava yolları işletmelerince belirlenir. Herhalükârda, ücret ta
rifeleri, her bir Âkit Tarafta uygulanan usullere göre, her iki Âkit Tarafın havacılık 
makamlarının onayına sunulur. 

b) Tayin ©dilen hava yolu işletmeleri ücret tarifeleri üzerinde anlaşmaya vara
mazlarsa veya herhangi bir Âkit Tarafın havacılık makamları sunulan ücret tarifesini 
onaylamaz ise, Âkit Tarafların havacılık makamları, işbu Maddenin 2 noi sıkkındaki 
hükümlere uygun olarak, ücret tarifeleri üzerinde mutabakata varmak için çaba sarfe-
deceklerdir. 

c) Âkit Taraflar havacılık makamları işbu Maddenin 2(b) şıkkı hükümlerine 
göre mutabakata varamazlar ise, anlaşmazlık işbu Anlaşma'nin 15 inci maddesi hüküm
lerine uygun olarak çözüme kavuşturulacaktır. 

d) İşbu Anlaşma'nin 15 inci Maddesinin 3 üncü şıkkı hükümleri haricinde, her
hangi bir Âkit Taraf havacıhik makamı ücret tarifesinden memnun kalmaz ise, söz 
konusu tarife yürürlüğe girmez. 

MADDjEI !12 

Herhangi bir Âkit Tarafın havacılıık makamı, diğer Âkit Tarafın havacılıık ma
kamına, talep halinde, birinci Akit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmesinin muta
bık kalınan hatlarda diğer Âkit Taraf ülkesine veya anılan Âkit Taraf ülkesinden ta
şıdığı trafiğe ilişkin olup, tayin edilen hava yolu işletmesince normal olarak hazırlanan 
ve yayınlanmak üzere kendi millî havacılık makamına sunulan bilgi ve istatistikleri 
verecektir. 

MADDE) 13 

1. Âkit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uy
gun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasa - dışı müdahalelere karşı korunması ama
cıyla birbirlerine karşı üstlendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşma'nin ayrılmaz bir par
çasını teşkil ettiğini teyid ederler^ Âkit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut hak
larının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtılamaksızın, özellikle 14 Eylül 1963 
tarihli Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Cürümlerle ilgili Tokyo Sözleşmesi, 16 Ara
lık 1970 tarihli Uçakların Yasa - dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin 
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Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suç
ların Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi ve sivil havacılık güvenliğine ilişkin olup 
her iki Âkit Tarafı bağlayan herhangi bir çok taraflı anlaşmanın hükümlerine uygun 
hareket edeceklerdir. 

2. Âkit Taraflar, sivil uçakların yasa - dışı yollarla ele geçirilmesini; bu uçak
ların yolcularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emni
yetine karşı diğer yasa - dışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine ilişkin her türlü 
tehdidi bertaraf etmek üzere, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bu
lunacaklardır. 

3. Âkit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının tespit ettiği ve Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi'ne Ek olarak belirlenen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak ha
reket edeceklerdir. Taraflar, kendi kayıtlarını taşıyan uçak işletmecilerinin ve ülkelerin
deki havaalanı işletmecilerinin söz konusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun ha
reket etmelerini sağlayacaklardır. 

4.; Âkit Taraflardan her biri, söz konusu uçak işletmecilerinin, diğer Âkit Tarafın 
ülkesine giriş için1, bu ülkeden çıkış için veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer 
Âkit Tarafça, yukarıdaki 3 üncü paragrafta atıf yapılan havacılık güvenliği hüküm
lerine uymalarının sağlanabileceği hususunda mutabıktır. Âkit Taraflardan her biri, 
kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların, mürettebat el bagajla
rının, genel bagajın, kargo ve uçak hamulesinin, yükleme ve boşaltma öncesi ile sıra
sında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanmas'inı 
sağlayacaktır. Âkit Taraflardan her biri, belirli bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla 
diğer Âkit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi 
bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır. 

5. Sivil uçakların yasa - dışı yollarla ele geçirilmesi veya bu doğrultuda bir teh
didin vukubulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına 
veya hava seyrüsefer tesislerine yönelik diğer yasa - dışı müdahalelerin meydana gel
mesi halinde Âkit Taraflar, haberleşme olanakları sağlayarak ve bu tür 'bir olayın veya 
olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesi yönünden diğer uygun ted-
birleıi alarak birbirlerine yardımcı alacaklardır. 

MADDE 14 

Âkit Taraflar, işbu Anlaşma'nın yürütülmesini etkileyen bütün meselelerde ya
kın işbirliği sağlamak amacıyla, Âkit Tarafların havacılık makamları arasında düzenli 
ve sık biçimde istişareler yapılması niyetindedirler. 

MADDE 15 

1. Âkit Taraflar arasında işbu Anlaşma'nın yorumlanması veya uygulanması ile 
ilgili bir anlaşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında 
müzakere yoluyla halletmeye çalışacaklardır. 
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2. Âkit Traflar, müzakere yolluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, an
laşmazlık Âkit Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, Âkit Taraflardan her bi
rinin belirleyeceği birer hakem veya böylece belirlenen iki hakemin, herhangi bir Âkit 
Tarafın vatandaşı olmaması kaydıyla belirleyeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 ki
şilik bir hakem heyetine sunulacaktır. Âkit Taraflardan her biri, diğerinden, anlaş
mazlığın tahkimini isteyen bir notayı aldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir 
hakem tayin edecek ve üçüncü hakem bundan sonraki altmış (60) günlük bîr 
süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri altmış günlük süre içerisinde 
kendi hakemini tayin edemezse veya belirtilen süre içinde üçüncü hakem üzerinde mu
tabık kalınamazsa, Sivil Havacılık Teşkilatı Konseyi Başkanının, durumun gereğine 
göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini Âkit Taraflardan herhangi biri iste
yebilir. 

3. Âkit Taraflar, bu maddenin ikinci fıkrasına göçe verilecek herhangi bir ka
rara uymayı taahhüt ederler. 

MADDE 16 

1. Âkit Taraflar'dan herhangi biri, işbu Anılaşma'nin değiştirilmesi amacıyla, di
ğer Âkit Taraf tan istişarelerde bulunulmasını talep edebilir. Bu istişare, bu yönde bir 
talep alınmasından sonraki altmış günlük süre içinde başlayacaktır. 

2. Eğer değişiklik, Anlaşma'nın Tarife dışındaki hükümleriyle ilgiliyse, söz ko
nusu değişiklik her bir Âkit Tarafın Anayasal usullerine uygun olarak kabul edilir 
ve bu kabulü belirten diplomatik nota teatisinin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. 

3. Eğer değişiklik Tarife'yle ilgiliyse, istişareler her iki Âkit Tarafın havacılık 
makamları arasında yapılacaktır. Anılan makamlar gözden geçirilmiş yeni Tarife üze
rinde mutaibık kaldıklarında, sözkonusu Tarife, diplomatik nota teatisi ile teyid edil
dikten sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 17 

Hava ulaştırmasına ilişkin çok taraflı bir sözleşmenin her iki Âkit Taraf bakı.-
mından yürürlüğe girmesi halinde, işbu Anlaşma sözkonusu sözleşme hükümlerine uy
gun hale getirilmek amacıyla tadil edilir. 

MADDE 18 

Âkit Taraflardan herhangi biri, işbu Anlaşma'yı sona erdirmek niyetinde olduğu
nu diğer Tarafa bildirebilir. Bildirimin bir örneği aynı zamanda Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilatına da gönderilir. Bu durumda, bildirim Âkit Taraflar arasında mu
tabakata varılarak belirlenen sürenin bitiminden önce geri alınmadığı takdirde, Anlaş
ma, fesih bildiriminin öteki Âkit Tarafça alınışından itibaren oniki ay sonra sona 
erecektir. Öteki Âkit Tarafın ihbarnamenin alındığını teyid etmemesi halinde, söz
konusu bildirim, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın bildirimi aldığı tarihten on-
dört gün sonra diğer Âkit Tarafça alınmış sayılacaktır. 
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MADDE 19 

İşbu Anlaşma ve yapılan değişiklikler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'na 
tescil ettirilecektir. 

MADDE 20 

îşbu Anlaşma, her bir Âkit Tarafın anayasal usullerine göre onaylanır ve bu 
onayı bildiren diplomatik nota teatisinin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilen
dirilmiş, aşağıda imzalan bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

1989 yılının Mart ayının sekizinci günü Tokyo'da İngilizce dilinde iki nüsha ha
linde yapılmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA JAPONYA HÜKÜMETİ ADINA 

T A R İ F E 

1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tayin edilen hava yolu işletmesinin veya iş
letmelerinin her iki istikamette olmak üzere işletebileceği hatlar : 

Türkiye'deki noktalar - Orta Doğuda bir nokta veya Karaçi - Asya'da daha son
ra mutabık kalınacak bir nokta -Tokyo- daha sonra mutabık kalınacak iki ileri nok
ta. • 

2. Japonya tarafından tayin edilen hava yolu işletmesinin veya işletmelerinin her 
iki istikamette olmak üzere işletebileceği hatlar : 

Japonya'daki noktalar - Asya'da daha sonra mutabık kalınacak bir nokta - Orta 
Doğu'da bir nokta veya Karaçi - İstanbul - daha sonra mutabık kalınacak iki ileri 
nokta. 

3. Herhangi bir Âkit Tarafça tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri
nin mutabık kalınan servisleri, söz konusu Âkit Tarafın ülkesindeki bir noktadan baş
lar. Ancak tasrih edilen hatta yer alan diğer noktalar, tayin edilen hava yolu işletme
sinin tercihine bağlı olarak, bütün seferlerde veya bunların herhangi birinde kullanıl
mayabilir. 
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6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta

sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /580) 

T..C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.6. 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 07/101-2281/03151 

TÜRKİYE BÜYÜK: MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.5.1989 tarihinde kararlaştırılan «6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anonim şirketlerin esas mukavele değişikliklerinde aranacak toplantı ve karar 
nisabı, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada toplantı 
ve karar nisabı için öngörülen yüksek düzeydeki oranlar .sebebiyle esas mukavele tadi
linde güçlüklerle karşılaşılmakta bazen de esas mukavelelerin zorunlu hallerde dahi ta
dil edlememesi sonucuna yol, açılmaktaydı. 

Belirtilen sakıncaları gidermek için maddenin, Anonim Şirketlerde esas mukave
le tadili için aradığı toplantı ve karar nisabının daha gerçekçi olarak belirlenmesi ih
tiyacı hâsıl olmuştur. 

Yukarıda zikredilen ihtiyacın giderilmesi için tasarı ile Türk Ticaret Kanununun 
388 inci maddesi değiştirilmiş ve bu değişikliğe paralel olarak Türk Ticaret Kanununun 
388 inci maddesindeki toplantı ve karar nisabına atıf yapan maddelerinde gerekli de
ğişiklikler yapılmıştır. 



_ 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türk Ticaret Kanunumun 388 inci maddesinde değişiklik yapılarak 
madde başlığı muhtevasını yansıtacak şekilde «Toplantı ve Karar Nisabı» olarak de
ğiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasında yer alan şirketin mevzuu veya nevinin değiştiril
mesine ilişkin genel kurul toplantılarına katılma oranı dörtte üçten, üçten ikiye indi
rilmiş, yürürlükteki hükmün ikinci toplantı için aynen aradığı dörtteüçlük oran ise pay 
sahipleriınün yarısının katılmasının bu toplantı için yeterli olacağı hükmü getirilmek su
retiyle değiştirilmiştir, Maddenin diğer fıkraları esas mukavelelerin tadili için sair hu
suslardaki toplantı ve karar nisabı konusunda bir ve ikinci fıkralara atıf yaptığı ci
hetle bu fıkralarda da ikinci fıkra değişikliğine paralel düzenlemeler yapılmıştır. Yapı
lan dleğâşüklilklertle Anonim Şirketlerin genel kurullarının daha gerçekçi çoğunlukla top
lanabilmesi ve karar alabilmesi hususu sağlanmıştır. 

Madde 2. — Türk Ticaret Kanununun 389, 396, 423, 434 ve 443 üncü maddeleri 
de topüantı ve Ikarar nisabı hususunda 388 inci maddeye atıf yapan maddelerdir. 388 
inci madde de yapılan değişikliğe paralel olarak tasarının 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddele
riyle Kanunun bu maddelerinde de gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 3. — Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinde yapılan değişiklikle 
sermayenin dörtte üçüne teikabül eden karar nisabı üçte ikiye düşürüldüğünden Limited 

I 

şirketlerde bilançonun tasvibinin benzer bir çoğunlukla yapılabilmesini teminen 554 üncü 
maddenin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 4. — 8 inci madde yürürlükle ilgilidir. 

Madde 5. — 9 uncu madde yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 15 . 6 . 1989 
Esas No. : 1/580 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYCK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür'ün, Devlet Bakan
lığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan
lığı ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Baş
kanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerek
çesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 423 üncü mad
desi değiştirilmektedir. Değişiklik incelendiğinde yürürlükteki metinde yer alan tescil 
ve ilana ilişkin son cümlenin metinde yer almadığı görülmektedir. Bu nedenle mad
denin metne tescil ve ilana ilişkin son cümle ilave edilmek suretiyle kabul edilmesi 
uygun görülmüştür. 

Tasarının 5 inci ve 6 ncı maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen Türk Ticaret Kanununun 554 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan «sermayenin» kelimesinin başına yürürlükteki 
metne uygun olarak «esas» kelimesi ilave edilmiştir. Ayrıca karar nisabı tasarı ile üçte 
ikiye değil ekseriyete indirildiğinden yanlış anlamalara sebebiyet verilmemesi için mad
denin gerekçesinde yer alan «sermayenin dörtte üçüne tekabül eden karar nisabı üçte 
ikiye düşürüldüğünden limited şirketlerde bilançonun tasvibinin benzer bir çoğunluk
la» ibaresi «karar nisabı düşürüldüğünden limited şirketlerde bilançonuri tasvibinin de 
daha az bir çoğunlukla» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Alpaslan Pehlivanlı İhsan Nuri Top kay a 

Ankara Ordu 
Sözcü Kâtip 

A. Reyhan Sakallıoğlu Gökhan Maras 
Sakarya Kırşehir 

Üye Üye 
Ledin Barlas Kâmil Ateşoğulları 

Adana Ankara 
ÜVe Üye 

Hasan Tanrıöver Muhittim Karaman 
Gaziantep Gümüşhane 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ticaret Kanununun 338 inci maddesi başlığıyla birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«4. Toplantı ve Karar Nisabı 
Madde 388. — Şirketin tabiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini 

artırmak hususundaki kararlar için, bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır. 
Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine taalluk eden umumî heyet toplan

tılarında şirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya tem: 

silcilerinin hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda sermayenin üçte ikisi temsil edilme
diği takdirde, idare meclisi umumî heyeti usulüne uygun olarak ikinci defa toplantıya 
çağırabilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için, esas sermayenin yarısına malik olan 
pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hususlar dışındaki değişiklikler için yapılacak 
umumî heyet toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısına malik olan pay sahip
lerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir. İlk toplantıda bu nisap hâsıl 
olmadığı takdirde, 368 inci maddeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir 
toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda müzakere yapabilmek için, şirket sermayesinin en 
az üçte birine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeter
lidir. 

İkinci ve üçüncü fıkralara göre toplanan umumî heyetin kararları mevcut rey
lerin ekseriyetiyle verilir.» 

MADDE 2. — Türk Ticaret Kanununun 389 uncu maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 
Madde 389. — Umumî heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen ka

rar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, 
adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususî bir toplantıda verecekleri diğer bir ka
rarla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez. Bu heyeti idare meclisi veya murakıplar 
toplantıya çağırmaya mecburdur. Heyet azasından herhangi birisi de çağırabilir. Bu 
hususî toplantıda müzakere ve karar nisabı, 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları hükümlerine tabidir.»; 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanununun 396 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu hususta 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 
Kararda bilirkişi raporunun sonucu açıklanarak sermaye azaltılmasının ne tarzda ya
pılacağı gösterilir.» 

MADDE 4. — Türk Ticaret Kanununun 423 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 



— 5 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6762 Sayıb Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Taşarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Türk Ticaret Kanununun 423 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Esas mukavele tahviller çıkarılmasına müsait bulunsa bile, bu hususta umumî 
heyet tarafından karar verilmesi lazımdır. Bu kararın muteber olması için 388 inci 
maddenin üçüncü fıkrasındaki müzakere nisabının ve son fıkrasındaki ekseriyetin vü
cudu şarttır.» 

MADDE 5. — Türk Ticaret Kanununun 434 üncü maddesinin dokuzuncu bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«9. 388 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına uygun olarak umumî 
heyetçe feshe karar verilmiş olması» 

MADDE 6. — Türk Ticaret Kanununun 443 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Aktiflerin toptan satılabilmesi için umumî heyetin kararı gereklidir. Bu karar hak
kında 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.» 

MADDE 7. — Türk Ticaret Kanununun 554 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu miktar anonim şirket umumî heyet toplantısında temsil olunan sermayenin 
üçte ikisine tekabül eden bir ekseriyet tarafından tasvip olunacak bir bilançoya göre 
hesap olunur.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Esas mukavele, tahviller çıkarılmasına müsait bulunsa bile, bu hususta umumî 
heyet tarafından karar verilmesi lazımdır. Bu kararın mutöber olması için 388 inci 
maddenin üçüncü fıkrasındaki müzakere nisabının ve son fıkrasındaki ekseriyetin vü
cudu şarttır. Umumî heyetçe verilen karar, tescil ve ilân edikniedikçe infaz edilemez.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Türk Ticaret Kanununun 554 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bu miktar anoninı şirket umumî heyet toplantısında temsil olunan esas sermaye
nin üçte ikisine tekabül eden bir ekseriyet tarafından tasvip olunacak bir bilançoya 
göre hesap olunur.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Melun) 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devleti Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. Ö. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
1. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. 5. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı, 
/ Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9, — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

• • mmm ı • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 266) 





Dönem : 18 Yasama Yıh : 2 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 269) 

İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Aydın Milletvekili 
Cengiz Altınkaya'nın, 20.2.1979 Tarih ve 2182 
Sayılı «657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun» da 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 45 Arkadaşı
nın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun De
ğişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2 /109, 2/108, 2 /188) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hattın
da Kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Akın Gönen 
İzmir 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanunla 
eklenen Ek Geçici Maddelerle, 657 sayılı Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre ay
lık almakta olan personelin bu kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir 
defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aran
maksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmiştir. 

Ancak, 2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevden ayrılmış 
bulunan fakat daha sonra göreve dönen personel ile anılan kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra göreve başlayan personel bu kanun hükümlerinden yararlanamamış
tır. Bu durum Devlet memurları arasında ayrıcalıklara ve mağduriyetlere sebep olmuş
tur. 

Teklifimiz, her ne sebep ile olursa olsun, anılan kanun hükümlerinden yararlana
mayan personelin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı «657 Sayılı "Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun» da değişiklik yapılması hakkındaki teklifim 
gerekçeli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

20.10.1988 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

GEREKÇE 

2182 sayılı Kanun ile 1.3.1979 tarihinde Devlet Memuıilarjvna! ıkadlro şartı aran
maksızın birer derece verilmişti. 

Ek Geçici Madde 2'de «Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta 
olanlar bu kanun hükmünden yararlandırılır.» İfadesi yer almaktadır. Ancak daha 
önceden devlet memuru olupta 149. dönem askerlik görevini yapanlar 31.1.1979'da ter
his olmuşlar ve 1.3.1979 tarihine kadar yeniden görev talebinde bulunmalarına rağmen 
atamaları 1.3.1979 tarihine kadar yapılmamıştır. Bu teklifim ile askerlik terhisi ile ata
ma işlemleri arasındaki boşlukta yürürlüğe giren 2182 sayılı Kanundan faydalanmayan 
devlet memurlarının mağduriyetinin giderilmesi imkânı doğacaktır. 

AYDIN MİLLETVEKİLİ CENGİZ ALTINKAYA'NIN KANUN TEKLİFİ 

20.2.1979 Tarih ve 2182 Sayıh «657 Sayıh Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2182 sayılı Kanunun Ek Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Ayrıca; daha önceden devlet memuru olupta 149. dönem askerlik görevini yapan 
ve 31.1.1979'da terhis olduktan sonra 1.3.1979 tarihine kadar kurumlarına başvurarak 
yeniden görev talebinde bulunanlardan 1979 yılı içinde atamaları yapılan memurlar 
da bu kanun hükümlerinden faydalandırılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi 
ile binlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Rıza Yılmaz 
Ankara; 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Yaşar Yılmaz 
Ajnkara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Fikri Sağlar 
İçel 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Arif Sağ 
Ankara 

Fuat Atalay 
Diyarbakım 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Erol Güngör 
İzmir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydım 

Mehmet Can 
Adana 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Eşref Erdem 
Ankara 

İlhamı'Binici 
Bingöl 

Ekin Dikmen 

Türkân Akyol 
İzmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul! 

Öner Miski 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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Özer Gürbüz 
Sinop 

Kâzım Özev 
Tokat 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Abdullah Ateş '' 
Gaziantep 

Kemal Anadol 
izmir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Erol Ağagil 
Ankara 

Mustafa Timisi 
istanbul 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Turan Bay azıt 
(izmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 20.2.1979 tarifeli ve 2182 sayılı Kanunla 
eklenen Ek Geçici Maddelerle, Devlet Memuru Kanunu hükümlerine göre aylık almak
ta olan personele, bu Kanunla iktisap ettıükleri ıkazanılmış halk aylıikıları bir defaya 
mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksı
zın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmişlerdir. 

Ancak, 2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve dönen veya 
yeni göreve başlayan personel bu haktan yararlanmamaktadırlar. Bunun sonucu olarak 
da personel arasında ayrıcalık ve nmğduriyetlilk meydana ıgeltaektedıir. 

Bu mağduriyeti önlemek ve bundan sonra doğacak halksızlıik'ları ortadan kaldır
mak için bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 



— 5 — 

ANKARA MİLLETVEKİLİ RIZA YILMAZ VE 45 ARKADAŞININ KANUN 
TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 36 ncı Madde
sinin «Ortak Hükümler» başlığını taşıyan (A) Bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve ka
demeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Giriş Yükselinebilecek 
Öğrenim Durumu Derece Kademe Derece Kademe 

14 
13 

13 

12 

12 
12 

11 

10 

1 
2 

3 

1 

2 
3 

2 

1 

6 
4 

4 

3 

3 
2 

2 

1 

Son 
Son 

Son 

Son 

Son 
Son 

Son 

Son 

ilkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğre
nimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya teknik 
öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl meslekî veya teknik öğ
renimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bi
tirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî 
veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya or
taokulu üstü en az 5 yıllık meslekî veya 
teknik öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik 
veya meslekî öğrenimi bitirenler 
2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
de eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 2182 sayılı 
Kanunla eklenen Bk Geçici Maddeler hükümlerinden istifade etmeyenler, bir defaya 
mahsus olmak üzere bu haktan yaralanırlar.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9 
9 
9 
8 
8 
8 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 269) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 15.6. 1989 

Esas No. .: 2/109, 2/108, 2/188 
Karar No. : 88 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza 27.10.1988 tarihin
de havale edilen 2/108 esas sayılı Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın «20.2.1979 
tarih ve 2182 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 'Eklenmesi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi», 31.10.1988 tarihinde 
havale edilen 2/109 esas sayılı İzmir Milletvekili Akın Gönen'in «657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa Bir Geçici Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» 25.5.1989 
tarihinde havale edilen 2/188 esas sayılı Ankara 'Milletvekili Rıza Yılmaz'ın «657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Elk Geçidi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 
15.6.1989 tarihinde yaptığı 85 inci Birleşimde ilgili teklif sahipleri ile Maliye ve Güm
rük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

'Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 20.2.1979 tarihli ve 2182 
sayılı. Kanunla eklenen Ek Geçici maddelerle, Devlet Memurlarının iktisap ettikleri 
kazanılmış hak ayılıkları bir defaya mahsus olmak üzer© öğrenim durumlarına bakıl
maksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmişti. 

Ancak, 2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni göreve başla
yan memurlar ile daha önce memuriyette bulunup herhangi bir nedenle ayrılmış ve 
tekrar memuriyete dönmüş kamu personeli bu haktan yararlanamamıştır. Yukarıda 
sözü edilen teklifler ile, her ne sebeple olursa olsun 2182 sayılı Kanunun tanıdığı hak
tan yaırarlanamayaıı (kamu personeline bu hakkın tanınması öngörülmektedir. 

Teklifler arasında düzenlenme ve tanınacak yeni haklar İle' ilgili farklılıklar bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde İzmir Milletvekili Akın Gönen'in teklifi
nin maksada daha uygun olduğu tespit edildiğinden verilen bir önergenin kabulüyle 
her üç teklifin İçtüzük uyarınca birleştirilerek görüşülmesi ve İzmir Milletvekili Akın 
Gönen'in teklifinin esas alınması kabul edilmiştir.; 

Yapılan görüşmelerde, 2182 sayılı Kanunun uygulamasına paralel olarak tek
lifte değişiklik yapılması gerektiği, aksi halde takdirde bir kısım kamu personelinin ve
rilecek hakkın kapsamı dışında kalabileceği, bunun ise yeni bir haksızlık doğuraca
ğı hususu üzerinde önemle durulmuş ayrıca, hükümete bu Kanundan kaç personelin 
yararlandığı ve bütçeye yükünün ne olacağı sorular tevcih edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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Hükümet adına Maliye ve Gümrük Bakanının, 

—• Teklifin görüşmeler arasında bazı değişikliklere tabi tutulabileceği, 

— 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununu da kapsayacak bir met
nin teklife eklenmesinin birliği sağlamak açısından önemli olduğu, 

— Tanınacak yeni inaktan 400 'bin memur ve emeklisinin yararlanacağı, 

— Bu teklifin bütçeye yükünün yaıklaşıık 200 milyar TL. olacağı, 

Şeklindeki açıklamalarından sonra, teklifin tümü Komisyonumuzca da kabul edi
lerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Yukarıda özetlenmeye1 çalışılan görüşler doğrultusunda hazırlanmış, olan bir öner
genin 'kabulü ile teklifin 1 inci maddesi, yeniden düzenlenmiş, teklife yeni ilave edi
len 2 nci madde ile 1 inci maddeye paralel 926 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
eklenmiş, 3 üncü madde ile tdklif kanunlaştığında bundan aylıiksız izinli olanlar, emek
li, adi malullük, vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanların da faydalana
cağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan 351 sayılı Kanun Hüıkmünde Kararnamenin 
geçici maddesini değiştiren bir hüküm teklife yeni 4 üncü madde olarak eklenmiş, ek
lenen hüküm ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu madde
sinin (a) fıkrasının 1 inci ve 2 nci sırasında yer alan unvanlarla 3 üncü sırasında sayılı 
Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanlarını ihraz ederek emekliye ayrılmış olan
lar hakkında mezkûr maddenin ı(b) fıkrasının uygulanmasında iiki yıl çalışmış olmaık 
şartının aranmayacağı hükme bağlanmış, teklifin 2 nci maddesi «Bu Kanun yayımını 
Jzleyen aybaşında yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilerek 5 inci madde olaralk, yürüt
meye ilişkin 3 üncü madde ise 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yapılan bu düzenlemelere paralel olarak- teklifin başlığında gereken düzenleme ay
rıca yapılmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur, 

Başkan Sözcü 
Kemal Akkaya İsmail Şengün 

Samsun Denizli 

Kâtip Üye Mehmet Ali Bilici 
Kadir Demir Adana 

Konya İmzada bulunamadı 

Mehmet Deliceoğlu Nihat Türker 
Adıyaman Afyon 

İmzada bulunamadı 

Muzaffer Atılgan Hazım Kutay 
Ankara Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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İbrahim Demir 
Antalya 

İmzada bulunamadı 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

İmzada bulunamadı 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

İmzada bulunamadı 

Birgen Keleş 
İzmir 

İmzada bulunamadı 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

1. Önder Kırlı 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 

D. Fikri Sağlar 
içel 

İmzada bulunamadı 

Reşit Ülker 
İstanbul 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İmzada bulunamadı 

Mustafa D inek 
Konya 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AKIN GÖNEN'İN KANUN TEKLİF t 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 58 in
ci madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 58. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Ge
çici 55, 56 ve 57 nci maddeleri hükümleri, herhangi bir sebeple söz konusu hükümler
den yararlanmamış bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 



— 11 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
deler eklenmiştir. 

EK GEÇÎCI MADDE 59. — 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümlerin
den yararlanmamış olup da, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Ka
nunun ek geçici maddelerine veya diğer personel kanunlarına göre almakta olan veya 
aylıksız izinli bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin söz konusu ka
nunlara göre iktisap ettikleri kazanılmış halk aylıkları ile emekli keseneğine esas aylık
ları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı 
aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları 
kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, özel kanun hükümleri gereği sözleş
meli olarak istihdam jediîımekle birilikte T. C Emekli Sandığı ile iştirakçilik sıfatları 
devam eden personelin emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine de ek
lenir. Bunlardan özel kanunlar gereği kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların ka
zanılmış hak aylık derece ve kademeleri de bir derece yükseltilir. 

EK GEÇİOÎ MADDE 60. — Ek Geçici 59 uncu madde hükümleri, söz konusu 
madde kapsamına girenlerden kendilerine! emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylık
ları ile dul ve yetim aylığı bağlananlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki 
Ek Geçici 52 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 52. — Ek Geçici 34 üncü madde hükümleri, bu madde 
hükümlerinden yararlanmayanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümlerinden, Kanunun 
yayımı tarihinde görevde olanlarla aylıksız izinli bulunanlar ve emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar faydalanır. 

MADDE 4. — 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde — 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu mad
desinin (a) fıkrasının 1 inci ve 2 nci sırasında yer alan unvanlarla 3 üncü sırasında sa
yılan Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanlarını ihraz ederek bu Kanunun ya
yımı tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında mezkûr maddenin (b) fıkra
sının uygulanmasında iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Teklifin 3 üncü maddesi, 6 nci madde olarak aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 269'a 1 inci Ek) 

İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Aydın Milletvekili 
Cengiz Altınkaya'nm, 20.2.1979 Tarih ve 2182 
Sayılı «657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun» da 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 45 Arkadaşı
nın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun De
ğişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüs-
ger'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Öde
nek ve Yollukları Hakkında 3053 Sayılı Kanunun Bi
rinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/109, 2/108,2/188,2/198) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 16.6. 1989 

Esas No. : 2/109,2/108,2/188,2/198 
Karar No. : 88'e 1 inci Ek 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 15.6.1989 tarihinde yaptığı 85 inci birleşimde görüşülüp kabul 
eidüerek Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça sıra sayısı 269 olarak bastırılıp 
dağıtılan ve 16.6.1989 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine alınan «İzmir 
Milletvekili Akın Gönen'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya' 
nın 20.2.1979 Tarih ve 2182 Sayılı «657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 
Maddeten Eklenmesi Hakkında Kanun»da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 45 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun Değişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi»nin önemli bazı maddelerinde yeniden 
değişiklik yapılmasına gerek görüldüğünden, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca Ge
nel Kurulun 16.6.1989 tarihli 103 üncü birleşiminde Komisyonumuzca geri alınmıştır. 
Anılan teklif, bu defa Komisyonumuzun 16.6.1989 tarihinde yaptığı 86 ncı birleşim
de, İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca, Komisyonumuzda bulunan 2/198 No. lu «Kır
şehir Milletvekili Şevki Göğüsger'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek 
ve Yollukları Hakkında 3053 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile birleştirilerek Hükümet temsilcilerinin de 
katılmasıyla yeniden görüşülmüştür. 

Teklifin daha önce Komisyonumuzca görüşülerek kabul edilmiş olduğu göz önün
de bulundurularak, daha önce kabul edilen metin esas alınmak suretiyle maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca daha önce kabul edilen metnin çerçeve 1 inci maddesi aynen, 
çerçeve 2 nci maddesine bağlı ek geçici 52 nci maddenin numarası 53 olarak düzel
tilmek suretiyle, 3 üncü maddesi ile çerçeve 4 üncü maddesi aynıen, birleştirilen 2/198 
esas No. lu teklifin çerçeve 1 inci maddesi Anayasanın 86 ncı maddesi metnine para
lel şekilde düzeltilerek; ve metne yeni 5 inci madde olarak eklenmek suretiyle, 5 inci 
maddesi 6 ncı madde olarak aynen, 6 ncı maddesi ise «Bu Kanunun 5 inci maddesi 
hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meolisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakamlar Kurulu 
yürütür.» şeklinde değiştirilmek suretiyle 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Başlık, metne eklenen 5 inci madde nedeniyle yeniden düzenlenmişltir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Kemal Akkaya İsmail Şengün 

Samsun Denizli 
Bu Rapor Sözcüsü 

Kâtip Üye Şevki Göğüsger 
Kadir Demir Kırşehir 

Konya 

Mehmet Ali Bilici Mehmet Deliceoğlu 
Adana Adıyaman 

Nihat Türker Muzaffer Atılgan 
Afyon Ankara 

Hazım Kutay İbrahim Demir 
Ankara Antalya 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 269'a 1 İnci Ek) 
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Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

İmzada bulunamadı 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Mustafa D inek 
Konya 

Tevfilk Ertüzün 
Zonguldak 

Fenni İslimyeti 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

İmzada bulunamadı. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

Şakir Şeker 
Sivas 

İmzada bulunamadı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları hakkındaki 3053 
Sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun tek
lifim eklidir. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

16 . 6 . 1989 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269'a 1 inci Ek) 
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G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere Anayasamızın 86 ncı maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
lerinin ödenek ve yolluklarının kanunla düzenleneceğini hükme bağlamakla beraber 
bu ödeneğin en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktarı geçemeyeceğini 
öngörmüş bulunmaktadır. 

Bu çerçevede hazırlanan 9.10.1984 tarih ve 3053 Sayılı Kanununa tabi olan en 
yüksek devlet memurunu esas kabul ederek bu görevde bulunan kimsenin zamanın 
şartlarına göre baremde çalıştığı esasından hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödeneklerini belirlemiştir. 

Ancak gelişen ekonomik, sosyal ve idarî şartlar altında en yüksek Devlet memu
runun bugün kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışma imkânı sağlanmak suretiyle 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü ödeneklerden daha fazla mik
tarda aylık almasına imkân vermiştir. Aynı seyyaliyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerine de yansıyabilmesi için iş bu Kanun teklifi hazırlanmıştır. 

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ŞEVKİ GÖĞÜSGER'İN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında 3053 Sayılı 
Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 9.10.1984 tarihli ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin Ödenek ve Yollukları hakkındaki Kanunun birinci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin aylık ödenekleri tutarı en yüksek Dev
let memurunun (her türlü ödemeler dahil) ayda aldığı toplam miktar kadardır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 269'a 1 inci Ek) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
deler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 59. — 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümlerin
den yararlanmamış olup da, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 
Kanunun ek geçici maddelerine veya diğer personel kanunlarına göre almakta olan 
veya aylıksız izinli bulunan Devlet memurları ve diğer kamu. görevlilerinin söz konu
su kanunlara göre iktisap ettikleri kazanılmış hak ayhkları ile emekli keseneğine esas 
aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kad
ro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bu
lundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, özel kanun hükümleri gereği sözleş
meli olarak istihdam edilmekle birlikte T. C. Emekli Sandığı ile iştirakçilik sıfatları 
devam eden personelin emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine de ekle
nir. Bunlardan özel kanunlar gereği kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların ka
zanılmış hak aylık derece ve kademeleri de bir derece yükseltilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 60. — Ek Geçici 59 uncu madde hükümleri, söz konusu 
madde kapsamına girenlerden kendilerine emekli, adi malullük, vazife malullüğü ay
lıkları ile dul ve yetim aylığı bağlananlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki 
Ek Geçici 52 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 52. — Ek Geçici 34 üncü madde hükümleri, bu madde 
hükümlerinden yararlanmayanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümlerinden, Kanu
nun yayımı tarihinde görevde olanlarla aylıksız izinli bulunanlar ve emekli, adî ma
lullük, vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar faydalanır. 

MADDE 4. — 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde — 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu 
maddesinin (a) fıkrasının 1 inci ve 2 nci sırasında yer alan unvanlarla 3 üncü sırasın
da sayılan Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanlarını ihraz ederek bu Kanu
nun yayımı tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında mezkûr maddenin 
(b) fıkrasının uygulanmasında iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269'a 1 inci Ek) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki 
Ek Geçici 53 üncü mıadde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 53. — Ek Geçici 34 üncü madde hükümleri, bu madde 
hükümlerinden yararlanmayanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere uygula
nır. 

MADDE 3. — Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 269'a 1 inci Ek) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kialbui Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımım izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Teklifin 3 üncü maddesi, 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269'a 1 inci Ek) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 9.10.1984 tarihli ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunun birinci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödeneklerinin aylık tutarı en yüksek 
Devlet Memurunun (her türlü ödemeler dahil) almakta olduğu miktar kadardır. 

MADDE 6. — Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 5 inci maddesi 6 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkam, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269'a 1 inci Ek) 




