
C î L T : 44 TOPLANTI: 19 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

18 nci Birleşim 

27 .12 . 1979 Perşembe 

>• ^C fc K 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa | 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 420:421 

II. — YOKLAMA 421 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 421 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamet
tin Çeldbi'nin, 24.12İ1979 günü bütün yurtta 
•ve bütün milletimizi üzen, Devletimizin kar
şı karşıya bulunduğunu sergileyen olaylar ve 
Cumhuriyet Senatosunun çalışma düzenine da
ir gündem dışı demeci. 421:423 

2. — Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal 
Fersoy'un, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsa
mettin Çelelbi'nin 24.12.1979 günü bütün 
yurtta ve bütün milletimizi üzen, Devleti
mizin karşı karşıya bulunduğunu sergileyen 
olaylara dair gündem dışı demeciyle ilgili 
konuda açıklaması. 423 

3. — Bursa Üyesi M. Şebip Karamulla-
oğlu'nun, merhum İsmet İnönü'nün ölüm yıl
dönümü dolayısıyla gönderilen çelenklere 
dair gündem dışı demeci. 424 

Sayfa 
4. — Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu' 

nun, 1 8 - 2 8 Kasım 1979 tarihleri arasında 
Kayseri'de cereyan eden ve katliama dönüşen 
olaylar hakkında alınan önlemler ile Vali Ve
kilinin tutumuna dair İçtüzüğün 131 nci mad
desi gereğince işlem talep eden önergesi. 424:425 

5. — Samsun Üyesi Muharrem Bartın'ın, 
19J1 2.1979 tarihinde Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı binası ile personeline 50 - 60 kişilik (bir 
grup tarafından yapılan baskın ve tecavüz 
olaylarına dair İçtüzüğün 131 nci maddesi 
gereğince işlem talep eden önergesi. 425 

6. —Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu' 
nun, uçak kazaları, hava meydanları, .Adana 
ve Samsun havaalanlarına dair gündem dışı 
demeci, 425:426 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana Il'ine bağlı bazı ilçe 
köylerindeki YSE ve Bayındırlık hizmetleri
ne dair Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/66) 426 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
(Hayri Öner'in, traktör imali, ithali ve bu 
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Sayfa 
hususa ilişkin kurulan şirket ve holdingler 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/70) 426 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyat
larının tespit ve ilanı hakkında Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/71) 426 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele hususunda Senato araştırması iste
yen önergesi. (10/72) 426 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 426 

1. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını 
ayrıntılarıyla belirlemek üzere kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra
poru. (10/36) (S. Sayısı : 813) 426 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Arasında Akdolunan Kredi 
Andlaşması konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 702'ye 3 ncü 
ek) 426 

— SÜRESİ İÇİNDE GÖRÜŞÜLEME
YEN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
(Basmayazılar Tutanağın sonuna eklidir) 

1. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan 
Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesi-

Sayfa 
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısının Millet Meclisince ka-
Ibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senato
su : 1/645) (S, Sayısı : 943) 

2i — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI 
ncı Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 
tarihinde kabul olunan «Kültür Varlıkları
nın Kanunsuz İthal, îhraç ve Mülkiyet Trans
ferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alı
nacak: Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim 
- Gençlik ve Spor ve Kültür ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. Sa
yısı : 944) 

3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 
1/644) (S. Sayısı : 945) 

1 . - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Kaldırılrrıış bulunan İşletmeler Bakanlığı ile Ye
rel Yönetim Baitoamlığı foıünyesiiinlde iken ilgili oddukj-
lara BaJcanhlklara devmedilen ktouluşlair dışında katan 
ve ıbu BakanMdaran mıerlkıeız teşkılatılarınıcıa yürütülen 
liş ve hizmetlerin, Başbakanlık, tçüşleri, Maüıiye, Ba
yındırlık, Ticaret Sanayii ve Tdktnjolöjli, Enıerjü ve Ta-
fcıii Kaynaklar Imıar ve îslkân (Bakanlı'klarına devre-. 
ditoesiniin uygum ıgörüknjüş olduğuma dair Cumhur-
'başkıanlığıı tezkeresli; 

Kocaeli Üyetsti IMtti Tokioğlıu'nıun, Dilekçe Kan
ma Komıisyıoınu üyelağündlen, çdciildiğine dair önerge
si; 

(Genel Kurulun. ıbülgisdırue sunuldu. 
Traktör satışları kıanuısunjda kurulan Cumhuriyet 

(Senatosu Araştırıma Komliısyomı Raporu. (10/54) üze-
ranıdekü işilıem tamamlandı. 

Adi Tıp Kutfunıilarîî Kanonu Tasarisımın Gelen 
Kâğıtlardan Gündeme alınıp Gündemdeki bütün İş
lene takdimcin (ivedilikle ıgörüşütaesii onaylandı, mad-
defleri değaştMIaııek; kabul olundu ve tiüımü açık oya-
suouMu; oyların ayrımı, sonucunda Tasarmın kabul 
olunduğu ıbfildMldıi. 

TBMM Eski Üyeleri Halklbnlda Kanun Tekli&iiin 
Gitajdemdeikji dliğer işlere takdtiımfen ivedilMe gjörüşiülll-

— 420 — 
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tmıeisıl oinıaylaiüdı, rnıalddeflerii ve tümü fcalbful edildji, 
(kestaleşltıiği biMlitrlildi 

6/79, 6/86, 6/93, 6/10)6, 6/111, 6/113, 6/1,14 nu-
HOaralı sözlü sorulanın görüşülmesi, soru sabipkd ve 
(ilgili baıkjanlarıın; 

6/10(1 ıiuuimjairtailiı sözlü sorumun gömşülmesii, 
li talklarını; 

ü%i-

Gdnel Kurulda hazır büllutnirnaınlaları niedaniiyie ©rv 
tıelendti, 

6/82 'numaralı sözdü, soru, soru sahibinıin istemi 
üızertime ıgeni venildii. 

27 . 12 . 19791. İFeaışemlbe günü ısaat 15.0Ö'te top* 
lanmak; üzene BMeşiımie saialt 18,45tıe son veriML 

Başkam (Divan 'Üyesi 
Baştottveikliilıi Bingöl 

Mehmet Ünal'dı Mehmet Bilgin 
iDîvatt Üyesi 

IBiledilk 
Mehmet Erdem 

»>•• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı* 

DİVAN ÜYELERİ — Mehmet BÜgîn (Bingöl), Mehmet Erdem (Biledik), 

(BAŞKAN — 18 noi Bıirlıeşıimti açryomım, 

n. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
l(Ydklamıa yapıldı) 

IBAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

Illy — BAŞKANLIK (DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çele-
bi'nin, 24 . 12 . 1979 günü bütün yurtta ve bütün 
milletimizi üzen, Devletimizin karşı karşıya bulundu
ğunu sergileyen olaylar ve Cumhuriyet Senatosunun 
çalışma düzenine dair gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Cuımlhurlbaşlkanaınoa S. Üye Sayın Hü-< 
salmetitin Çelebi, «24.12.1979 günü bütün yurtta ve (bü
tün rnMetirrM üzen, Devlötürnıizün (karşı (karşıya bu-
Sunduğunu sergileyen olaylar çıflctmıştır. Bu olaylar ve 
C^imtaiyet Senatosunun çalışımla düzenli» üzerinde 
söz talep ötmii'şlerdiır. 

IBuyuruın Sayım Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cuımhurlbaşıkanınca 

İS. Üye) — Sayın IBaşikan, sayın senatörler; 
ıBir yıl önceki Kahramanmaraş oilıaylarını protesto 

ûddiasınıdalkii militanların, son güınlerdıe Ibültün yurtta 
ive bütün milletlimize ıstırap veren eylemlere giriişme-
flerti (karşısında, huzurunuza gelmek ihtiyacını duy-
ımpşj (bjulunpyorîulm.; 

Kahramanmaraş olayları, hiç kuşkusuz ki, edem 
•verildi, yüz kızartıcı olaylardı. O olaylarla ilgfiM duruş-
ma halen devam edliyor. Milletimıiz, o olaylarım tıer-
'Hiıpçiferiıniın ve talhriıkçıilıerünin, adaletin ıkahhâr elimde 
on gkldetl cezalarla cezalandırılacağı umudunu hâlâ 
ıkjoruyor ve ıbeküiyor̂  

Adaletin közünü beklemek iyi ıniyetlerin işlidir. Oy-
ısa ibüitün toplumumuzda, sofanda ve sağımda, İyi nfi-
yeti olmayan limsanlarıın bulunduğu, kuşku götürmez 
bir gerçek; olarak; ıkarşıımıızdadıtr. Onlar, önce mdllete 
»büyük ıstıraplar veren olaylar yaratıyorlar, sonra o 
oüayları başkalarınım yarattığı gibi bir gerekçeye daya-
mıaralk protesto gösterilsin» girişiyorlar ve yemi ıstırap 
(kaynağı olmaya dıevam ediyorfliar. Oumartesii, Pazar
tesi, yanli (bür. hlafta içlimde yaşadjiklarımız, böyle olay-. 
lardıir, 

(Bu olayların adımiı açıfkça koymak. gerektiğime iinıa-
fruyoruan. Başkent Amkara'mım, Ibültün yurdun bu hafta 

— 421 
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açarnde yaşamak; durumumda kjaldığı olayın aslı, Dev
lete isyan provaisıdır. Türkiye'de olup bitenler, «Vatan 
fv*e Omıjhiuıriiyieltıe ikairşı, kuMvetli ve eylemli bir kalkış -
mıa» olayımı oluştuirmakıtadır. Bir olayı bu nitelikte 
sayablrnemıiz içim, onun bir öUçüde başlan sağlamasını 
beklememiz gerekjmıez!- Zaten başarılı olursa o, kendisi 
tadım ilooyar ve (meşru bir düzen olduğumu İddia ede-
(bük. «Biz bunu beklememeye mecburuz. Tahriki ya
pan şunlardır, bunlardır). Tahrik, içten gelmektedir ve
ya dıştan gfeJirnektedk. Bunlar üzerinde bugün durmu-
yoruinı. Öyle olabilir. Öyle olması, olayım niteliğimi de-
t̂iırmjemıelkiteKÎi'r, 'dayın niteliği, gerçekten, Devlete 

karışa rejime klanşı ibir «kalkışmazdır ve bunun Ana
yasada yeri vardır. 

(Bu noktaya gelmişken, (bu haftaki olayların yaşan
masına tertiplemiş olan TÖB - DER adımdaki öğret
ilmen (loıruluşıuına değinmök işitiyorum. Bu öğretmen ku<-> 
îfuşü, yönıdfiimtinii elide geçirmiş bulunan, öğretmen gö-
ritofeüsümdıekli millitanlarca, Türk, eğitimini ve Türk 
(Mileıtliniiın geleceğimi bir suikast içine itmek peşimde-
dk*,< Som eylemle* bu yönetici ekibim neye niyetli ol
duğunu, neyi planladığını ve planının hangi unsur-
lardıam meydana geldiğini açıklıkla ortaya koymuş 
olmalıdır. Bunlar .-. yani kastettiğim sadece bu eğitim 
örgütlünün yöinıelticfi kadrosu - Devlete sadakat fikrini 
(kaybetmiştendir. 

îGeleeeğirnüzim güvencesi olan çocuklarımızın yet'iş-
tirihnesli, TÖB - DER yöndtİoilerinin bu anlayışına as
la barakıHamaz, bırakılmamalıdır. Bu yönticilerden 
öğrenüilerinıliz kadar, bulgun 5QQ bine ulaşmış, ulaş
mak üzere bulunan aziz öğretmen 'kitlemizi de kur
tarmak mecburiyetindeyiz. Öğrendiler kadar öğretmen
ler de bunlar,ın tasaillüduma maruzdur. 

(Ben geçen yıl yapılan bir kongre dolayısıyla Ağus
tos 1978'de huzurumuza bir Araştırma Önergesi ge
tirmiş ve bugün kullıandığırn üslûbu kullanmaktan çe-
Iktönerek, Türk eğitimimin nereye götürülmek istendlğii 
lldonuısundla bir araştırma açılmasını istemişftim. Maa
lesef 1,5 yıl bekledi ve geçen hafta içinde bu önerge-
raJiz kabul edildi; 

/Sayın senatörler; 
iŞimdi sayın gruplarımızdan rica ediyorumı Bu ko

misyonu bir an önce kuralım. Benzer durumlarda ol
duğu 'gibi, bu 'komisyonunun çalışmasını da savsafcma-
yalıım* Maalesef bu, Cumhuriyet Senatosunda ve Mil-
let! Meclisimde Araştırma Önergeleri üzerinde yasa-
nna denelim: faiaiyeti yapılamıamakjtadm Yıllardan 
(beri sonuçlanmamış önergeler vardır. Önergeyi veren 

17 . 12 . 1979 Ö : 1 

üye ariyadasınız; (biradan süresi dolduğu için ayrılmak 
durulmıumdla kalimakıüadM; ölmektedir ve getirdiği konu 
ortada k^makltadır. 

'Size Ibikı hataülaltma yapmak: istiyorum, 1977 Mifflet-
vekilıi Genel Seçtirdin© glkmeden önce bendemiz bura
da, bir konuşma yapmıştım. Yine böyle büyük olaylar 
'vardı. Cumhuriyet Halk Partisi sayın Grubu bir, Araş-
Itıirmja Önergesi gethnmiıştii, Anairşük eylemlerim niteliği
ni, hedeflerimi, alınması gerekli önlemleri araştürlacak, 
önlem bulacak fidftk;. O Komisyonu, Sayın Başkanı 
Tanyerli laıySiaröa çahşıtuıdı; fakıat sonuç alamiadan sü> 
ıresü doldu, yasama 'görevi bitti. İşıte aradan üç yıl da^ 
ba Igetjti. Çolk rica ediyorum.. Olaylar bitti mi?.. Ha
yır.;, Olayları tahrik; edenler değişti m|i?.. Hayır.. Fa
kat, bu Komüsyonıun raporu hâlâ ortada yoktur. Böy
le yasama - demetleme faaliyetleriiyle ve böyle gümi-
birilikT hleyecanfaıilia konuların üzerine gidersek:; ina
nıyorum ki, sonuç almamız olanağı yoktur. 

Cumhuriyet Senatosu, başlangıç yıllarında, öz&l 
yüksek okular gibi bir konu üzerimde yaptığı çok cM-
di bk araştırma ile Türk eğitimini benffim inancıma 
göre bit batiakkan kurtarmıştır. Biraz önce arz ötitiğkn 
önerge zamanında somuçlarıisaydı, belki de bu anar
şik olaylar üzerine de hep beraber ve teşhiste birleş
miş olarak gitmemiz olanağımı elde edecekti. Fakat 
bugüne kadar bunu yapmadık. Sadece konuşmakla ye
tindik ve sadece o Komisyonum ilk çalışmalarınım, dip
not niteliğindeki belgelerini seçimlerde siyasal almaç
larla belge diye kullandık. Bu tutumlarla, bu anlayış
larla bu anarşiyi önlememiz olanağı yoktur. 

Ben, bu nedenle şimdi huzurunuzdayım. Ve şu hu
susu arz etmek istiyorum: Bu komisyonu bir an önce 
kuralım, bu komisyonu ciddi olarak çalıştıralım ve 
böylece Töb - Der adındaki kuruluş eliyle geleceğimi
ze nasıl bir suikast tertip edildiğini hep beraber orta
ya çıkaralım. Töb - Der gibi çalışanlar varsa onların 
da üzerine gidelim, ben olmadığı kanaatimde de deği
lim, 

Bu çalışmanın en kısa zamanda sonuçlandırılması 
vatana ve rejime karşı borcumuz haline gelmiştir. Az 
çok okuyan bir arkadaşınız sıfatiyİe arz etmek istiyo
rum; ama dilim varmıyor, Meclisimizin hali ve olay
lar karşısındaki durumu çok düşündürücüdür. (AP sı-
rakrındam «Bravo» sesleri.) 

Bu noktadan süratle uzaklaşmamız için benim 
önergem bir vesiledir ve işin bir koluyla ilgilidir. Bu
nu sonuçlandıralım, diğer konulan da ele alalım ri
casında bulunuyorum. Eğer bu borcumuzu, rejime 
ve vatana karşı bu borcumuzu ödemekte, öğretmen 

422 — 
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kılıklı militanların elinde melanet yuvası haline geti
rilmiş olan bir öğretmen kuruluşunu, öğretmenler adı
na ve öğrenciler adına bu ekipten kurtarmakta geç ka
lırsak, tarih bizi affetmez sanıyorum. 

Ben gruplara ricamı tekrar ediyorum ve saygılar 
sunuyorum^ (Alkışlar) 

BAŞKAN — Milü Eğitim Bakanı Sayın Orhan 
Cemal Fersoy. 

2. — Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy'un, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsametin Çelebi'nin 
24 ., 12 v \J979 günü bütün yurtta ve bütün milletimizi 
üzen, Devletimizin &arşı karşıya bulunduğunu sergi-
Igyen olaylara dair gündem dışı demeciyle ilgili ko-
Mida açıklaması. 

MH.LT EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (İstanbul) — Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, sevgili arkadaşlarım; 

Sayın Üye Hüsamettin Çelebi arkadaşımın konuş
masını şükranla karşıhyorum ve bendemize bu konuda 
arzı cevap etme ve fikirlerimizi açıklama fırisaıtım ver
diği için de ayrıca teşdkkürierihıi sunuyorum ve söz
lerimin başında Yüce Senatonun değerli üyelerine de
rin saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten Sayın Çelebi'nin ifade buyurdukları gi

bi 24 - 25 Kasımda yeni ve kötü bir prova yapılmış
tır; fakat şayanı şükrandır ki, olaylardan önce Dev
letin halber alma kaynakları 20 - 22 Klasım günlerin
de Hükümetimizi, Devletin yetkili organlarını zama-
manında bilgi almak suretiyle uyarmış ve gereken em
niyet, güvenlik tertipleriyle birlikte Bakanlığıma dü
şen önce gözetleme, sonra derhal soruşturmaya geç
me ve müfettişleri olay yerinde bulundurma imkânı 
elde edilmiştir. 

Sözlerimin baş tarafında hemen bdirtmeliyim ki, 
'başta Srkıyönettim komutanlıkları olmak üzere, vali
likler, emniyet kuvvetleri cansiperane gayret göster
mişler ve Cumhuriyetin öğretmeni, gerçek Türk öğret
meni her türlü engellemeye, tehdide rağmen görevi
nin başında bulunma cesaretini ve faziletini göstermiş
tir. Bu itibarla, öğrenenlerimize de dahil olmak üze
re şükranlarımızı sunmak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Olayların Bakanlığımda toplanan bilançosuna göre 

aldığımız tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu Yüce 
Senatoya arz etmek isterim. 

Evvelâ şunu foellırtöeyim. Bizim ilköğretimde 
5 833 610 öğrencimiz vardır. Bunları 217 212 öğret
men okutmadadır. Ortaöğrenimde toplam olarak 

2 466 415 öğrencimiz vardır, bunları da 100 binin 
üzerinde öğretmen okutmaktadn\ 

Şu M>Io muvacehesinde, bu kadar geniş bir kad
ro muvacehesinde Türkiye'de cereyan eden ve adı 
'biraz evvel zikredilen Bakanlığımızın kesinlikle bu 
derneklere kapalı olduğunu ilan ettiğimiz Töb - Der 
ve diğerleri, unvanı ne olursa olsun Milli Eğitim Ba
kanlığı kesinlikle derneklerin idaresine, dernekler tav
siyesine, dernekler telkinine kesinlikle kapatılmıştır. 
Bunu göreve başladığımız gün ilân ettiğimiz gibi, gö
revimiz son bulacağı ana kadar hassasiyetle sürdüre
ceğiz arkadaşlar. 

Buna mukalbü olaylı geçen ve hassas ilerimizde 
boykota katılan, eyleme katılan, hatta eylemlerini 
tecavüz haline götüren öğretmen sayısı 6 872'dir. 75 
de yönetici eylemlerin içerisinde bulunmuş, boykota 
katılmıştır. 

Meseleyi küçümsemek için ifade etmiyorum; ama 
Türk öğretmeninin her türlü telkinlere, tehditlere, yol
larının kesilmesine rağmen görev aşkını belirtmek için 
ifade ediyorum. Günlerce sürdürülen kesif propaganda 
ve tehdit içerisinden Cumhuriyetin öğretmeni aşma
sını bilmiştir. Yalnız bu olaylarda dikkatimizi çeke» 
önemli bir husus daha vardır. Bunu dün «Alçaklık» 
olarak tavsif eötim, bunu caniyane olarak da tav&ıf 
ê tmek mümkündür. Bu sefer pek çok öğretmen öğ
rencisinin arkasına saklanmak suretiyle evlatlarımızı 
Devletin güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya bırak
mak ve onlarla çatışma haline sokmak gibi faziletsizli
ğin içerisine girmiştir. 

Açıkça ilan ediyorum. Bunlar Cumhuriyetin öğret 
meni değildir, bunlar Türk öğretmeni değildirler. Bun* 
larını aldığımız eylemci, anarşist öğretmenlik sıfatım 
da 52İ1 öğretmen açığa alınmıştır. Olayların içerisin
de bulunanlar hakkında tespitler yapılmaktadır. Ön 
raporlar hafta sonuna kadar Bakanlığıma ulaştınla-
cakJtiTj, Hepsfi hakkında hern idari, hem disiplin yönün
den, hem de Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesi-
nin 6 ncı fıkrası uyarınca «Eğitim, öğretim özgürlüğü
ne karşı çıkmak ve mani olmak» maddesinden hare
ketle kendileri adalete tösüm edileceklerdir. Ön rapor^ 
ların hakkından geleceğiz, gelmeye de başladık. Şu an-
Iterketmiş bulunanları Bakanlığım meslekten ihraç ede-
celcti^ ' " " " ' ' ^ ' 

Bilgilerinizle sunuyorum. Saygılar sunarınr (Alkış-
M 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
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3. — Bursa Üyesi M. Şebip Karamullaoğlu'nun, 
merhum İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümü dolayısıy
la gönderilen çelenklere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Sayın Şebip Karamullaoğîu, «Merhum İsmet İnönü* 
nün ölüim günü dolayısıyla gönderilen çelenkler» ile 
itgM güridem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın KaramuUaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 
25 Aralık 1979 Salı günü İsmet Paşanın ölümü 

dolayısıyla guddem dışı konuşmlak iıstemişltlim; o gün 
mümkün olamadı, bu konuşmayı bugün yapıyorum. 
Sözlerime sizlere saygılar sunarak başlıyorum. 

Değerli üyeler; 
Ulusların tarihinde doruk noktası sayabileceği

miz kişiler vardır. Bu niteliği, bu kişilere tarihin akı
mı, ulusun ve ülkenin belli bir düzeye erişmesinde 
gösterdikleri gayret ve yetenekler vermiştir. Bu, her 
kula nasip olmaz, ismet Paşa da Tanrı'nın bu merte* 
beye erişnriş kullarından biridir. Paşa merhumun hiz
metleri tarihimizdeki yeri üzerinde durmakta bir fay
da yoktur, zira eseri meydandadır. 

Çeşitli nedenlerle, siyasi mülâhazalarla İsmet 
İnönü'yü sevsek de sevmesek de tarihteki olumlu ye-
ririden O'nu söküp atamayız, buna kimsenin gücü, ne
fesi, soluğu yetmez. Asıl üzerinde durmak istediğim 
nokta bu değildir. 

Altı yıldır alışılmış uygulamanın hilâfına Hüküme
tin bu yıl, 1979 yılında Paşjanın ölüm gününe sahip 
çıkmamış olma'sı, resmi tören yaptırmamış olması bir 
ölçüde bu töreni protokolden çıkarmış olmasıdır. Bun
dan İsmet İnönü ve İnönü'yü sevenler bir şey kaybet
memişlerdir. Kaybeden, hissi davranışıyla gerçekle
re gözünü ve gönlünü kapayan iktidar, Hükümet ol
muştur. Hele bu Hükümetin başında, siyasi hayatının 
ilk günlerini İnönü'nün yanında, İnönü'nün yakınında 
geçirmiş bir kimsenin bulunması da ayrıca üzüntümü 
daha çok muoip olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığının, o günkü tespitime göre, 
ölüm gününde bir çelengi dahi esirgemesi, Hüküme
tin işaret ettiğim gibi bigane davramşı cidden teessü
re şayandır. Kişileri olduğu kadar kurumları da yü
celten vefa duygusudur. Bu duygudan yoksun kal
mak, bilerek bu duyguyu kenara itmek kimseyi yü
celtmez. Zihniyetlerinin belli düzeylerin altında kal
dığını gösterir. Gelecek yıllarda hükümetlerin, bu 
sakim ve sakil davranışlardan sakınmalarını, Ulusu
muzu vefasızlık bühtanı ile karşı karşıya bırakmama
larını diliyorum. 
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Törenler yapılsa da yapılmasa da İsmet Paşa'nın 
aziz haürası ve temiz adı kadirbilir, kıymetbilir ulu
sumuzun gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bu 
sözlerimle benim gibi düşünenlerin de hissiyatına 
tercüman olduğum inancındayım. 

Bu inançla sizlere saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
4. — Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, 18 - 28 

Kasım 1979 tarikleri arasında Kay seri'de cereyan 
eden ve katliama dönüşen olaylar hakkında alınan 
önlemler ile Vali Vekilinin tutumuna dair İçtüzüğün 
131 nci maddesi gereğince işlem talep eden önergesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sayın Ziya Müezzinoğlu, «18 - 28 Kasım 1979 ta
rihleri arasında Kayseri'de cereyan eden ve katliama 
dönüşen olaylar hakkında alınan önlemler ile vali ve
kilinin tutumu» konularında İçtüzüğün 131 nci mad
desi gereğince Hükümeti açıklama yapmaya davet 
ediyor. 

Sayın Müezzinoğlu, 
Bu önergeniz, bundan bir evvelki 16 nci Birle

şimde bu mevzu görüşülürken, Sayın Kemâl Sarıib-
rahimoğlu arkadaşımız mevzuun mahkemeye intikal 
etmiş olduğundan görüşülmemesi gerektiği hususun
da beyanda bulunmuşlardır ve bu hususta Başkanlığı 
uyarmışlardır. Bu bir tarafa. 

Bu önergeniz İçtüzüğümüzün 131 nci maddesine 
uygun düşmemektedir. Şöyle ki, 131 nci madde, ge
niş kapsamı ihtiva etmektedir. Halbuki bu önerge 
bir mevzuu kapsamına almaktadır. Bu itibarla İçtü
züğümüzün 131 nci maddesi bu önergeyi muamele
ye koymamıza manidir. Bu sebeple size söz vereme
yeceğim, bu bir. 

Ancak, bendeniz bunu şahsi kanaatim olarak be
yan etmiyorum, bu konu üzerinde durdum acaba 
ben aklanıyor muyum diye, Hukuk Müşavirliğimize 
havale ettim, Hukuk Müşavirliğimiz de benim görü
şümde olduğunu beyan etti; raporu vardır. Bununla 
da iktifa etmedim, diğer Başkanvekili arkadaşlarımla 
görüştüm, meseleyi Başkanlık Divanına götürmevi 
kararlaştırdık.. 

Bu itibarla, meselenin; yani bir şahsi görüş mese
lesi olmaktan çıkarılarak objektif hale getirilmesi 
için gayret sarf ediyoruz. 

Bu itibarla söz veremiyorum ve önergeyi bugün 
muameleye koyamıyorum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz, Başkanlık Divamna götürme ko
nusunda gösterdiğiniz özen için teşekkür ederim. 
Ben, Başkanlık Divamnın alacağı karara saygılıyım. 
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O zaman görüşümü ayrıca arz etmek olanağını bu
lacağım. 

Teşekkür ederim. 

5. — Samsun Üyesi Muharrem Bartın'ın, 
19.12.1979 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı bi
nası ile personeline 50 - 60 kişilik bir grup tarafın
dan yapılan baskın ve tecavüz olaylarına dair İçtü
züğün 131 nci maddesi gereğince işlem talep eden 
önergesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üye
si Sayın Muharrem Bartın, 19.12.1979 tarihinde 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı binası ile personeline 
50 - 60 kişilik bir grup tarafından yapılan baskın 
ve tecavüz olayları hakkında, gene İçtüzüğümüzün 
131 nci maddesi gereğince muamele talep etmekte
dirler. 

Aynı görüşle bunu da muameleye koyamayaca
ğım. Çünkü, Başkanlık olarak İçtüzüğümüzün kabul 
etmiş olduğu müesseselerin tahrip edilmemesi üze
rinde titizlik göstermemiz gerekmektedir. 

Onun için, şahsi görüşlerden uzak, Başkanlık Di
vanı görüşünün bu mesele için de takarrür etmesini 
bekleyeceğiz. 

Bu itibarla şimdilik bu önergeyi de muameleye 
koymuyorum. 

6. — Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, 
uçak kazaları, hava meydanları, Adana ve Samsun 
havaalanlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, uçak kazaları, hava 
meydanları, özellikle Adana ve Samsun havaalanları 
hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bugün medeni memleketlerin veya medeni olma
ya özenen memleketlerin hemen hepsinde uçak şir
ketleri işletilmekte ve havayollarıyla taşıma yapıl
maktadır; fakat maalesef Türkiye'de bu iş diğer 
memleketlere nazaran son derece kötü şartlar içinde 
devam ettirilmektedir. Yıllardan beri zaman zaman 
ilgililer, yetkililer, pilotlar, pilot dernekleri uyarılar
da bulunurlar. Uçakların tamire, revizyona muhtaç 
olduğu, havaalanlarımn yetersiz bulunduğu, modern 
araç ve gereçlerle donatılmamış olduğu ve böyle gi
der ise kazaların olabileceği üzerinde dururlar; fakat 

I maalesef kaza olduktan sonra ah - vah ederiz, on-
1 dan sonra yine unutur, eski, sakat, sakim yolda de-
I vam ederiz. 
j Ben, bir belge olarak zabıtlara geçmesini istediğim 

için, Türk Havayolları Pilotları Derneği Başkanı Ker-
rar Karagözoğlu'nun, Tercüman Gazetesinde aynen 
neşredilen beyanım okumak isterim burada : 

Sayın Kemar Karagözoğlu : 
I «Hava meydanlarımızdaki cihaz ile sistemler tam 

işler hale getirılmeyip, sivil havacılık gereğine uyul-
j madiği takdirde her an yeni uçak kazalarının olabi

leceği» ni söylemiş ve '«Zaman olmuştur ki, Yeşil-
I köy Hava Limanı üstümde yirmi uçak yerle irtibat 

kuramadığı için iki saat başı boş kalmıştır. 

I Kazadan bir gün sonra, daha cesetler toplanma
dan bu defa Esenboğa 03 pistinin yaklaşma ve sey-

I rüsefer cihazları...» 
Maalesef devamını almamışım efendim, özür di-

I lerim sizlerden. 

Bunların noksan olduğunu ve bu gereksinmeler 
giderilmediği takdirde, ilgili pilotların ve elemanla
rın gerekli direnişte bulunabileceklerini, düzeltilme-

I leri gereğini ifade etmektedir ve Adana, Van ve Ga
ziantep havaalanlarının da derhal kapatılması lüzu
munu vurgulamaktadır. 

Dün Adana'ya gidecektim. Maalesef (Zannedi
yorum, açıkça ifade etmediler) bu direniş sebebiyle 
saatlerce bekletildikten sonra iptal edildi uçuş. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Meselenin bir yönü, gerçekten modern araç, ge

reç ve vasıtalarla donatılmamış olmasıdır hava mey-
I danlannın, uçakların. Diğer bir yönü de, eleman işi

dir. Elemanlar da gereği gibi seçUmemekte ve gere
ği gibi denetilmemektedir. Meselâ, Hürriyet Gazete
sinden saygıdeğer Oktay Ekşi, bu münasebetle yaz
dığı «Hangisi» başlıklı yazıda açıkça «Varı» isimli 

I uçağm Cumaovası havaalanındaki düşüşünde yapı
lan otopsi de kaptan pilotun zil - zurna sarhoş oldu-

I ğunun tespit edildiğini ifade etmektedir. 

Yine, 727 Boing uçağının İsparta yerine Antal-
I ya'ya düşüşündeki duruma da işaret etmektedir ve 
I pilotların gereğince denetilmediği, gereğince diğer 

elemanların seçimlinde itina gösterilmediği vurgu-
I Ianmaktadır ve bunlar maalesef gerçektir. Şahsen de 
I bunları birçok defalar müşahade etmekteyiz. Uçak

ların kapılan kapanmadan havalandıkları dahi ol-
j maktadır. Gözlerimizle de görmüş, maalesef can kor-
[ kuşu içinde uçmuşuzdur. 

— 425 — 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bir iş ya yapılmalı; ama fenne, ilme, akla uygun 

yapılmalı veyahut hiç yapılmamalıdır. Maalesef ka
zalar olmakta, onlarca aile yatsa bürünmekte, mem
leket üzüntü içine gark olmakta; fakat ilgililer kös 
dinlemektedir. Buna fcim sahip olacak?.. Kimdir bu
nun sahibi?.. Ben istirham ediyorum ilgili Ulaştırma 
Bakanlığından, Hükümetten ve Yüce Parlamento
muzdan; bu konu üzerinde ciddiyetle durulsun, du
ralım ve bu elim kazalar tekerrür ertmesin. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
17 nci Birleşim gündemiyle, 18 nci Birleşim gün

demi arasında bir fark vardır. Bu fark, üç tane söz
leşme kanun tasarısının müddetleri içerisinde görü
şülmemiş olmasından dolayı gündemimizden çıkarıl
masıdır. 

(1) 943, 944, 945 S. Sayılı basmayazılar tutana
ğın sonuna eklidir. (Süresi içinde görüşülmemiştir.) 

1. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntıla
rıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (1) 

BAŞKAN — Komisyonun Başkanı Saym Şük
ran Özkaya?.. Buradalar. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
işlem tamamlanmıştır. 

(1) 813 S. Sayılı basmayaz; tutanağın sonuna ek
lidir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/66) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkmda Senato araştırma
sı isteyen önergesi. (10/70) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sttma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizde araştırma önergeleri vardır. 
Sayın Adana Üyesii Hayri Öner'in dört önergesi 

vardır; fakat kendileri yok burada. 

JLEN İŞLER 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşmast 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sadi Ir
mak?.. Yoklar. Bu sebepten rapor görüşülemiyor. 

Gündemimizde başka görüşülecek madde bulun
madığı cihetle, 3.1.1980 Perşembe günü saat 15.00*te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saaıti : 15.40 

IV. — GORUŞ 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

18 NCİ BİRLEŞİM 

TJ .12.1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana İline bağh bazı itçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan^ şirket ve holdingler hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (1.0/71) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastahklarlia mücadele hu* 
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72$ 

5. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarım ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena" 
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa< 
yısı : 813) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşmaa, 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırım: 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 
702'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 6.6.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

. . . .> . . . > © < . . .< . . . . 
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Geri Kalmış Bölgelerin Sorunlarını Ayrıntılarıyla Belirlemek Üzere 
Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 

(10 /36) 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 27 . 6 . 1978 
Esas No. : 10/36-3549 

Sayı : 83 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve arkadaşlarının, «geri kalmış bölgelerin sorunlarını ay
rıntılarıyla belirlemek üzere» Senato Araştırması isteyen önergeleri, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 6 Temimuz 1976 günlü 85 nci Birleşhninde kabul edilerek Araştırma Komisyonumuz kurulmuş ve konu 
hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak araştırmasını bitiren Komisyonumuzun raporu ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla., 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
M. Şükrü Özkaya 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 

Esas No. : 10/36 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

I. Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve arkadaşlarının geri kalmış bölgelerin sorunlarını ay
rıntılarıyla belirlemek üzere bir Senato Araştırması isteyen önergeleri, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 2 Mart 1976 günlü 42 nci Birleşiminde okunmuş, önerge 6 Temmuz 1976 günlü 85 nci Birleşimde kabul 
edilerek, 11 kişilik Araştırma Komisyonunun kurulması kabul edilmiştir. 11 Kasım 1976 günlü 5 nci Birleşim
de de Komisyon üyeleri seçilmiş ve Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlamıştır. 

II, Komisyonumuz, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ve araştırma önergesinde de belirtilen 
geri kalmış bölgelerimizin sorunları ve genel anlamda bölgelerarası dengesiz gelişme sorununu sosyo-ekono
mik yönden araştırmıştır. 

Bu konuda ortaya atılan görüşleri, bu görüşler etrafında girişilen uygulamaları genel çiagileri ile değer
lendirmek geleceğe yönelik düşündüklerimize ışık tutması bakımından önemlidir. Bu nedenle, ülkemizde ve 
bazı yabancı ülkelerde uygulanan deneylerin değerlendirilmesi, dönemler açısından incelenmeye çalışılmıştır. 

Bölgelerarası dengesizlik sorununa getirilen ilk çözüm başkentin kuruluş yerinin iç Anadolu'da seçilmesi-
dir. Çok önemli bir başlangıç olan ve günümüz' bölge planlama otoriteleri tarafından örnek olay olarak ni
telendirilen bu kararı uygulamanın devamı sağlanamamış ve sosyo-ekonomik gelişmenin giderek Doğu ve 
Güneydoğu Anadoluya kaydırılması mümkün olmamıştır. Oysa, Türkiye'nin sosyo-ekonomik bütünleşmesinde 
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söz konusu bölgelerde varlığı bilinen yarı feodal düzenin değiştirilmesi zorunluluğu vardır. Bu nedenle, liberal 
bir ekonomi politikasının dışında sorunlara yeni bir yaklaşımla çözüm arama gereği ortadadır. Devlet giderek 
artan bu yaklaşımın odak noktası olacaktır. Geçmişte Doğu ve Güneydoğu sorunu sosyo-politik açıdan ele alın
mış, sorunun kökenindeki ekonomik nedenler görmemezlikten gelinmiş ve bazı yersiz uygulamalardan ileri 
gidilememiştir. Doğu ve Güneydoğu sorununun kökeninde sosyo-ekonomik nedenlerin bulunduğu tüm ayrın
tılarıyla görebilmek için planlı dönemi beklemek gerekmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu sorunu 27 Mayıs 1960 devrimini, gerçekleştiren kadronun da önde gelen sorunlarından 
biri olmuş ve Ulusal Kalkınma Planı yapma fikrine yolaçan başlıca nedenler arasında yer almıştır. Varolan 
mülkiyet düzeni ve bu düzen içindeki üretim ilişkileriyle yarı feodal yapımın özelliklerini taşıyan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri işleyen düzenin kuralları doğrultusunda belli sosyal grupların ve kişilerin ege
menliğinden kurtulmak olanağını bulamamışlardır. 1961 Anayasası ekonomik ve sosyal hayatı adalete, tam 
çalışma ilkesine ve herkes için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak amacına göre düzenlemekle 
Devleti yükümlü tutmuştur. Bu düzenlemenin ise, ancak kalkınma planlarıyla yapılabileceği düşünülmüştür. 
Anayasa bu konuyu hükme bağlarken yalnızca kalkınma planlarından söz etmiş ve kalkınma plancılığını ulu
sal planlama ile sınırlamaktan dikkatle kaçınmıştır. 

Bunun nedeni Türkiye'nin farklı bölgelerinde varlığını belirttiğimiz farklı üretim ilişkilerinin ulusal plan
lama içerisinde değiştirilemeyeceği kuşkusundan doğmuştur. Türkiye'nin tümü için yapılan ulusal planların böl
ge düzeyindeki bölgeye özgü sorunlara bölge planlama teknikleri kullanılmadan çözüm bulunabilme;- olanak
sızdır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu olanaksızlık i!k kez dile getirilmiş ve bu konuda bazı çözüm 
yolları ileri sürülmüştür. 

Raporda önerilen çözümlerin hiç birisinin uygulanmadığı ayrıntılarıyla görülmekted:r. Planlı dönemde 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan görüşler etrafında örgütlenme gerçekleştirilememiş ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında da soruna «yok» gözüyle bakılmıştır. Sosyo-ekonomik sorunların giderek sos
yal patlamalara dönüşmesini beklemeden sorunlara çözümler getirmekteki duyarsızlığımız bu konuda da et
kinlik kazanmıştır. On yıllık ertelenmiş sorunların bölgelerarası dengesizliği yeniden gündeme getirmesi ola
ğan sayılmalıdır. 1970'Ierdeki durum, f960'lara oranla çok gerilerde olmasına karşın, sorunun tekrar ele alı
nıp Devlet Planlama Teşkilatı içinde kurumsallaşması ülkemiz bakımından bir aşama sayılmalıdır. 

Komisyonumuz, az gelişmiş bölgelerde ekonomik ve sosyal yapıyı değiştirici etk:n girişimlerde bulunul
maz ve önlemler almazsa, yeniden doğacak sorunların önemine dikkat çekmeyi bir görev saymaktadır. 

Komisyonumuz, Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesi ile ulusal bütünlüğümüzü giderek olumsuz yön
de etkilemek eğilimi gösteren bölgelerarası dengesizlik sorununun çözümünde «güncel idareci» tutumundan 
mutlaka çıkılması gereğine inanmaktadır. Konuyu hafife almakla ortaya çıkabilecek sorunların ağır yükümlü
lüğünü açıklamakta yarar görmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı gibi «Doğu sorunu» na duyarlı olmayan, yalın ekonomik büyümeyi 
amaçlayan görüşler ve teknikerlerle yapılan planları yürütür ve planlar ilgili dairenin «yetkileri» dışında uygu
lanmaya bırakılırsa aşağıdaki sonuçlar doğacaktır. 

a) Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesi ülkemizin belli bir kaç bölgesinde yoğunlaşacak ve bölge
sel ekonomik ve sosyal tekelleşme uzun dönemde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesini söz konusu böl
gelerin ve çevrelerin talebini karşılayan bir sanayi kalıbına sokacaktır. Böylece kalkınmayı engelleyici dar sı
nırlar yaratılmış olacak ve Türkiye'nin Samsun'dan aşağıya doğru indirilecek bir dikeyin doğusunda kalan böl
gelerindeki halkımızın, gelişme süreci içine alınması daha umutsuzlaşacaktır. 

b) Bu sağlıksız gelişme belli bölgelerde büyük yığılmaları körükleyecek ve böylece yeni sorunları 
çözmek için uygulanacak merkezden uzaklaştırma programları tıpkı gelişmiş Batı ülkelerinde olduğu gibi 
yığılmanın doğuşunu önlemek için harcanacak kaynağın birikaç katını gerektirecektir. 

c) Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge terinde yukarıdan beri belirtmeye çalıştığımız üretim 
ilişkileri içindeki ayrıcalı gelişmeler bu bölgelerde yaşayan insanlarımızın mutluluklarını eritecek ve Türki
ye'nin ulusal bütünlüğü ilkesini zedeleyecektir. 
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d) Türkiye'nin Avrupa Ekenomik Topluluğuna tam üye olarak katılmasıyla, serbest mal dolaşımının 
yanı sıra, başlayacak sermaye ve işgücü dolaşımının sağlayacağı olanaklarla, yabancıların bölgedeki bozuk
luklardan ne denli yararlanma yoluna gidebileceklerini düşünmek bile yeterlidir. 

PLANLI DÖNEMDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU SORUNUNA YAKLAŞIM : 

Özel olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırılması ve genellikle Türkiye'de bölgelerarası ge
lişmişlik farklarının ortaya attığı sorunların çözümü Devlet Planlama Teşkilatının başlıca kuruluş gerek
çelerinden biri olmuştur. Teşkilatın kuruluşu ile birlikte o dönemin yöneticileri «Doğu bölgesi» konusu
nun bir «ulusal bütünleşme» sorunu olarak Devlet planı içine alınmasını istemişlerdir. Yine kuruluş sırasın
da ekonomik kalkınmanın mekân boyutu da dikkate alınmıştır. Böylece ekonomik, sosyal ve politik ne
denlere de dayandırılarak Doğu'nun geliştirilmesi ivedi ve öncelikli bir madde olarak güdeni kousu olmuş
tur. 

Devlet Planlama Teşkilatı başlangıçta Doğu bölgesi sorununu «az gelişmiş bölgelerin geliştirilmesi» çerçe
vesinde ve Ulusal Kalkınma Planına bağlı bir konu olarak ele alınmıştır. Böylece geri kalmış bölgelerin 
kalkınması, yatırımları ve diğer önlemleri, tamamen Ulusal Kalkınma Planına bırakılmıştır. Devlet Plan
lama Teşkilatı da bu konuda planlamadan ve uygulamanın koordinasyonundan sorumlu örgüt olarak gö
revlendirilmiştir. Soruna ulusal plan çerçevesinde çözüm getirme kararı ve bu planlamadan Devlet Plan
lama Teşkilatının sorumlu olmlası, günümüze dek yapılan üç ulusal kalkınma planının «Doğu sorununa» 
yaklaşım planı ve bu planların uygulama sonuçları incelenmesi gerekli konulardır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı «Plan Hedefleri ve Stratejisi» belgesinde bölge sorununa oldukça ge

niş biçimde yer vermiştir. Plan Hedefleri ve Stratejisi Belgesi : «Yatırımların yapılmasında ve coğrafi dağı
lımında bölgelerarası dengeli bir kalkınmanın esasları gözönünde bulundurulacaktır. Türkiye'de bölgeler 
arasında ekonomik faaliyet hacmi ve gelir seviyesi bakımından büyük farklar vairdır. Dengeli bir kalkın-. 
manın unsurlarından biri de bölgeler arasındaki büyük eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Bu itibarla yatırımla
rın bölgelere dağılışında böyle bir dengeye götürecek şekilde hareket etmek gereklidir.» denmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı bölgelerarası dengesiz gelişme sorununu iki yönden değerlendirmek
tedir. 

1. Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinde, ancak sektör düzeyinde kaynak tahsisinde bulunan ve me
kân boyutunu kapsamayan ulusal planların boşlukları bölge düzeyinde yapılacak bölgesel çalışmalarla des
teklenip kapatılacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı geri kalmış bölgelerden gelecek projelere öncelik verme
nin dışında, bu bölgelerdeki yatırım alanlarının teşhisinde ve sözkonusu bölgelerden çok sayıda projenin 
temininde yatırımcı kamu kuruluşlarına ve özel kesime bilimsel destek sağlayacaktır. Devlet Planlama Teş
kilatı proje bekleyen değil proje başlatan bir teşkilat olacaktır* 

2. Üretim ilişkilerini mutlaka değiştirip, Anayasamızda özlemi dile getirilen sosyo - ekonomik yapıya 
kavuşturulmaları kaçınılmaz olan Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için ayrıca çok yönlü kalkınma planları 
yapılabilecektir. 

Bölgelerarası denge hedefine ulaşmak için üç aşamalı bir hareket programı benimsenmiştir: 
a) Birinci aşamada daha çok yatırımların kuruluş yeri ile ilgili kararlar üzerinde durulacaktır. 
1, Yatırım projelerinin hazırlanmasında birden fazla kuruluş yeri üzerinde inceleme yapılması telkin 

edilecektir. 
2, Diğer yatırım kıstaslarına göre eşit durumda bulunan projelerden geri kalmış bölgeleri kuruluş 

yeri olarak gösterenler tercih edilecektir. 
b) İkinci aşamada özel teşebbüs yatırımlarının belli bölgelere yöneltmede teşvik tedbirleri alınacak, ka

mu yatırımlarının programlan arasında da bu bölgelere öncelik tanınacaktır. 
c) Son aşamada etraflı bölge planları hazırlanacaktır. Bölgelerarası tercihte hem ekonomik (bölgele

rin gelişme potansiyeü) hem de sosyal (geri kalmış bölgelerin kalkındırılması) unsurlar üzerinde durulacak
tır. 
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Yine Birinci Beş Yıllılk Kalkınma Planında bölge planlamasının gerekliliğine değinilmektedir, «..; bu tip 
çalışmada, bölge kaynakları ve bölgede yapılacak çalışma bir bütün olarak ele alınır ve uygulamada bu 
çerçeve içinde hareket edilir.» Plan metninde bölge planlamasının yararları şöyle belirtilmektedir. «Bölge 
incelemeleri kaynakların ve meselelerin daha iyi bilinmesine yatırım yargılarında tamamlayıcılık unsurla
rının ve tabii yatırım konusunun da ele alınmasına olanak vererek milli plan çalışmalarımn daha sağlam esas
lara dayanmasına yardım ederler. Bölge çalışmalarımn, plana esas olacak tasarıların ve programların 
hazırlanmasında büyük yararı vardır.» denilmekte ve bölge planlamasının yararları belirtilmektedir. 

Diğer taraftan plan metninde bölge planlarıyla ulusal planın aynı ölçülerde hareket eden iki karar me
kanizması haline gelmesinden endişe edilmekte, bu yüzden kaynakların kullanılmasında etkisi bakımından böl
ge planlarını ulusal planı tamamlayıcı bir unsur olarak kabul etmek gerektiği belirtilmektedir. Yine planda 
belirtildiği gibi, varılacak en son amaç, bölgede araştırma takımları kurmak yolu ile ilerde genel plan çer
çevesinde uygun bölge programlarının hazırlanması» olarak belirtilmektedir. -

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı bölge planlarını, kalkınma planlarının başarıya ulaşabilmesi ve bölgeler-
arası dengesizliklerin giderilmesi açısından bir zorunluluk olarak gördüğü yukarıda yapılan açıklamalardan 
anlaşılmaktadır. Böylece, bölge planlarıyla ulusal planın birbiriyle çelişen iki ayrı karar mekanizması haline gel
mesi tehlikesine dikkat çekilerek bölge planlarının ulusal planı tamamlayıcı bir unsur olması gerektiği belir
tilmiştir. 

Planın ilk uygulama yılı olan 1963 programında hizmet yatırımlarının dağılımında yukarıdaki ilkelere 
belli ölçüde uyulmuştur. Doğuda sağlık hizmelerinin sosyalizasyonu, bu bölgede çalışacak personele yapılacak 
zamlar gibi bazı önlemler 1963 yılı içinde alınmıştır. Özel sektörün yatırım yapmasını sağlamak için •% 50 
lik bir vergi indirimi de gerçekleştirilmiştir. 1964 - 1965 yıllarında da genellikle yukarıdaki ilkelere uyulmuş
tur. Ancak, 1966 yılı programında planın açıkça koyduğu ilkeden ve çizdiği çerçeveden uzaklaşıliarak «böl
ge planlaması» yaklaşımı ve deyimi «çevre kalkınmacı» biçimine çevrilmiştir. Bölge deyimi, azgelişmişliğin 
coğrafi bir bütünlük gösterdiği «Doğu bölgesini» açıkça belirlerfken, «çevre» deyimi ile coğrafi tanım yaygın-
laştırılıp belirsizleştirilmiştir. Böylece plan doğrudan doğruya Doğu Anadoluyu hedef alırken 1966 yılı prog
ramı ile bu hedef saptırılmıştır. 

Bu düşünce dışında genel olarak bu dönemde kamu yatırımlarının dağılımında, özellikle hizmet yatırımla
rında, Doğunun ihtiyaçlarına öncelik verilmiştir. Doğu'da kamu yatırımlarının yıllık artış hızları Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin her ydmda Türkiye ortalamasının üstünde kalmıştır. Bununla beraber 
Doğuya yapılan kamu yatırımlarının yıllık artış hızlarında ise belirli bir düşme görülmektedir. Doğuya ya-
plan kamu yatırımlarının toplam kamu yatiinmları idindeki oranı 1965 yılına kadar yükselmiş, bu yıldan 
sonra tekrar düşmüştür. Bu kamu yatırımlarının sektörlere dağılışı da önemlidir. Beş yıllık devrede program
lanan toplam yatırımların yaklaşık olarak üçte ikisi sosyal ve fiziksel alt yapıya ayrümıştır. Ancak bu ya
tırımların mekân içinde dağılımı konusunda kamu yatırımları için kaba bir eşitlik anlayışından başka bir 
kritere raslamak mümkün değildir. Devletin yer seçimi kararlarında merkezi kontrol yoktur. Bu nedenle yatı
rımların en etkin ve amaçlara en uygun biçimde kul]anıldığı söylenemez. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plam dönemi: 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Birinci Beş YıÜık Kalkınma Planının bölgesel gelişme ilkelerini ve bu 

çerçeve içinde doğu sorununa yaklaşım biçimi az çok benzer şekilde yansıtmaktadır. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, «Bölgelerarası dengeli gelişmeyi gerçekleştirmek için hizmet yatırımları, bu hizmetlerden 

yeter ölçüde yararlanamayan kitlelere yöneltilerek bu yatırımların bölgelerarası dengeli dağılımı sağlanacaktır. 
Az gelişmiş bölgelerin iktisadi faaliyetlerini artıracak yatırımlar, bu bölgelerde büyüme potansiyeli yüksek 

stratejik şehirleşme merkezlerinde yoğunlaştırılarak kendi kendine gelişme gücü kazanan ve çevresini etki
leyen gelişme noktalan elde edilecektir... İktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere yöneltmek için kamu ya
tırımlarında birden fazla kuruluş yeri üzerinde durulacak, iktisadi olma niteliğini kaybetmeden geri kalmış 
bölgelerdeki gelişme merkezlerinde yapılmaları tercih edilecek, bu bölgelerin kaynaklarını geliştirici ve özel 
sektörün yatırımlarını bu bölgelere yöneltici bir politika düzenlenecektir.» denilmektedir. 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının birinci uygulama yılı olan 1968 yılı programında da, gelişmemiş 

bölgelerde, yatırımların ekonomik; olmalarının bu yatırımları bölge gelişme merkezlerinde yoğunlaştırmak 
yoluyla mümkün olabileceği belirtilmektedir. Bu merkezler «ekonomik ve sosyal gelişmeyi bölgelerine ya
yacak noktalar» olarak görülmektedir. 1968 programında (sayfa 172) şöyle demektedir: «Kamu yatırımları 
bu merkezlerde yoğunlaştırılacak, iktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere yöneltmek için kamunun yapa
cağı iktisadi yatırımlara bu anlayış içinde yer seçilecek, özel sektörün sanayi yatırımlarını az gelişmiş bölgelere 
çekmek için kullanılacak vergi indirimi, kredi imkânları ve organize sanayi bölgeleri gibi teşvik araçları 
geri kalmış bölgelerdeki bu merkezleri çekici kılacak şekilde kullanılacaktır.» 

1960 programında yer alan bu görüşler 1970 programında da bulunmaktadır. 1970 programı, Doğu Ana
dolu Bölgesi için özel kalkınma planı çalışmasına da ayrıca yer vermiştir. 1970 programında, Doğu Ana
dolu'da kurulması önerilen bölgesel planlama teşkilatı henüz kurulmuş değildir. 1971 programında da ben
zer önlemler sıralanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bölgesel dengesizliklerin giderilmesi için getirilen çözüm yolların
daki en önemli yeniliğin, Doğu Anadolu'daki yapılacak kamu yatırımlarının bölge gelişme merkezlerinde yo-
ğunlaştırılmaları ilkesi olduğu görülmektedir. Böylece bu merkezlerin kendi kendilerine gelişme gücü kazan
maları ve çevrelerini etkileyen gelişme noktaları şekline dönüşmeleri amaçlanmıştır, özel sektör yatırımlarının 
da bu merkezlere yöneltilmesi planlanmıştır. Ancak bu gelişme merkezlerinin nereleri olduğu açıklanmamış
tır. Düşünülen bütün parasal itici önleme karşın Özel kesimi Doğu Anadolu'ya yöneltmenin mümkün olma
dığı bir gerçektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi : 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi uzun dönemde ger

çekleştirilecek bir hedef olarak alınmaktadır. «Yöresel gelişmişlik farklarının uzun dönemde giderilmesi den
geli ve fonksiyonel bir şehirleşme ve yerleşme düzeninin geliştirilmesi, uzun dönemde erişilmesi gereken 
amaçlardan biridir.» Plan stratejisinde belirtilen, «Yurt düzeyinde dengeli kalkınma ilkesinin uygulanması 
ulusal çaptaki üretken yatırımlarda objektif ekonomik kriterlerin geçerli olmasını engellemeyecektri.)» düşün
cesi, bölgelerarası dengede âdil düzenleme yapılamayacağı kanısını güçlendirmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı kısa dönemdeki etkinliğe bağlı bir karar verme sürecine dayandığı için 
Doğu ve Güneydoğu sorunu gibi sorunların gerektirdiği uzun dönemli perspektiflerden beklenecek yararları sı
nırlı bırakmaktadır. Plan, 1995 yılı için kabul ettiği ekonomik üretim ve gelir hedeflerine ulaşabilmek için sos
yal adalet ilkelerinden fedakârlık etmek gereğini koyarak bunları ikincil hedefler şekline getirmiştir. Do
ğu sorunu bu ikincil hedeflerden biri olmaktadır. Bu hedefler sistemini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 
öngörülen düzene ne kadar uygun düşeceği tartışmaya açık önemli bir sorundur. Genellikle kabul edilen bu du
rum Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınmanın ve batı ile bir bütünleşmenin kuramsal yapıda bir değişme 
ile mümkün olabileceğidir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı kuramsal yapıda bir değişiklik yapılamayaca
ğı varsayımına dayanmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında sosyal planlama sorunlarına (diğer iki planda da olduğu gibi) 
ekonomik planlama sorunlarına göre ikinci derecede bir önem verilmiştir. Planda, Türkiye'nin sosyal ya
pısı, bunun belli bölgelerde ortaya çıkardığı durum ve bu konulardaki sorunların çözümü hakkında bilgi 
edinme olanağı yoktur. 

Bir sosyal sistem gelişirken belirli yapıya dayanır. Bunun anlamı, yanlış uygulama sonunda bir sosyal 
sistemin başlangıçta öngörülen sosyal hedeflerden uzaklaşması ve bu hedeflere bir daha ulaşma olanağı kal
mamasıdır. Bunun en somut örneklerinden birini «bölgelerarası denge,» amacı oluşturur. Örneğin, eğer eko
nominin büyümesi sırasında dengesiz bir bölgesel gelişme olduğunda ileride bunun düzeltilmesinin hemen he
men olanaksız hale gelmesidir. Diğer bir anlatımla bu amaca tekrar ulaşmanın çok yüksek bir sosyal mali
yete mal olabileceğidir. Mekân organizasyonunun en önemli özelliği «geriye dönülmezliğ^'dir. Bir yapı den
gesiz olarak kurulduğunda bu dengesizlik, dengesizliğin devam ettirilmesini gerektiren mekanizmayı doğu
rur ve böylece kendini kuvvetlendirici bir özellik taşır. Yine aynı şekilde kapasitenin artırılmasına çalışılacak 
diye sistem içinde oluşacak bir kontrol yapısı artık bir çok hedefin gerçekleşmesini önleyecektir. Bu ne-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 813) 



_ 6 __ 
denlerle planda, bölgelerarası denge gibi ulaşılacak sosyal yapı hedeflerinin başlangıçtan belirlenmesi ve 
gerekli kapasitenin en kısa zamanda yaratılması gereklidir. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı «hızla 
sanayileşme^» dışındaki bütün hedefleri ya kendiliğinden gerçekleştirme veya uzun dönemde gerçekleştirme şek
linde değerlendirme yapmıştır. Bu yöntem, mekân organizasyonunun özelliklerini düşünmeyen, onu ekono
mik kararların mekanik bir uzantısı olarak gören bir yaklaşım biçimidir ve bunu planın bölgelerarası denge 
konusundaki seçmesinde görmek mümkündür. 

Dünyada Benzeri Sorunlara Sahip Bölgelerde Politikalar ve Uygulamalar : 
Geri kalmış bölgelerin geliştirilmesi 'konusunda önemli bir örnek olan Güney İtalya deneyidir. 
İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar İtalya'nın Kuzeyi ile Güneyi arasındaki fark. Güneyin aleyhine git

tikçe büyümüştür. Güney'de sanayi kuracaklara arsa temini, vergi muafiyeti gibi kolaylıklar tanınmış, özel 
yatırımlar özel yasalarla yaratılmak istenmiştir. Ancak, bu tedbirler birçok ülkede ve Türkiye'de de görülece
ği gibi, sorunu çözmemiş, bölgelerarası fark azalacağına artmıştır. 1950 yıllarında dolaylı önlemlerin sonucu 
sağlayamayacağı İtalyan Hükümeti tarafından kabul edilmiştir. Bu sorunun bir bölge planı çerçevesinde ve 
plan yapmak ve uygulamakla sorumlu bir bölge otoritesi yoluyla çözümü kararlaştırılmıştır. 

Kurulan örgüte şu üç görev verilmiştir: 
1. Güney İtalya için 15 yıllık bölgesel gelişme planı hazırlamak, 
2. Devletçe tahsis edilen ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanacak finansmanın da

ğılımını ve harcamasını yapmak, 
3. Tarım ve bayındırlık gibi hizmetlerde uygulamayı doğrudan doğruya yapmak. 
Güney İtalya deneyi ilk 15 yıl başarı ile sonuçlanmış, ikinci 15 yıllık program yürürlüğe konulmuştur. 

Bu uygulamada sanayileşme geniş ölçüde devlete bağlı kuruluşlar holdingler eliyle gerçekleştirilmiştir. 
Güney İtalya'nın geliştirilmesi için özel bir kanunla kurulan «Olağanüstü Kamu Projeleri Fonup tarafın

dan yapılan yatırım, kendisinin % 40'ı oranında bir özel teşebbüs yatırımına yol açmış bulunmaktadır. Doğu 
Anadolu'da da benzeri bir uygulamanın yerel yatırım potansiyelini harekete getirici yönde güç kazanma ola
sılığı vardır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugünkü durum: 
Bu bölümde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bugün içinde bulunduğu duruma ilişkin bazı rakamlar 

vermek istiyoruz. 

8a 

Tablo : 1 I nci Plan Döneminde Kamu Yatırımları : 

Doğu Anadolu Güneydoğu 
Bölgesi Anadolu Bölgesi Diğer Bölgeler 

Sektörler 

Tarım 
Maden 
İmalat 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Hizmetler 

Mutlak Değer 

408 715 
126 631 
223 720 
940 031 
456 497 

10 931 
66 594 

555 383 
132 475 
136 257 

10,9 
8,1 
4,7 

25,3 
18,5 
2,5 

18,5 
15,5 
14,6 
11,0 

Mutlak Değer 

181 972 
292 177 
154 292 
120 631 
86 720 

7 323 
21 264 

261 580 
131 028 
156 062 

4,9 
18,7 
3,3 
3,2 
3,5 
1,7 
5,9 
7,3 

14,4 
12,5 

Mutlak Değer 

3 152 622 
1 143 792 
4 360 128 
2 661 470 
1 930 019 

411 988 
272 264 

2 776 600 
643 876 
951 160 

7c 

84,2 
73,2 
92.0 
71,5 
78,0 
95,8 
75,6 
77,2 
71,0 
76,5 

Toplam 3 057 234 13,0 1 413 049 6,2 18 303 919 80,4 

(1 000 TL.) 
Toplam 

Mutlak Değer % 

3 743 309 
1 562 600 
4 738 140 
3 722 132 
2 473 236 

430 242 
360 122 

3 593 563 
907 379 

1 243 479 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

22 774 202 100,0 
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8b 

Tablo : 2 II nci Plan Döneminde Program Yatırımları : 

Sektörler 

Tarım 
Maden 
îmalat 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Hizmetler 

Toplam 

Doğu Anadolu 
Bölgesi 

Mutlak Değer 

470 010 
282 646 
775 548 

2 474 635 
666 677 

47 344 
140 487 
780 516 
183 413 
227 636 

6 048 912 

9,2 
9,8 
4,8 

28,4 
10,7 
6.5 

12,6 
12,9 
11,6 
6,7 

11,6 

Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi 

Mutlak Değer 

760 977 
214 899 
330 871 
454 435 
226 325 

20 728 
55 453 

380 311 
82 813 

329 352 

2 856 164 

14,8 
7,5 
2,0 
5,2 
3.6 
2.9 
5,0 
6,3 
5,2 
9,8 

5.5 

Diğer Bölgeli 
Mutlak Değer 

3 904 673 
2 377 021 

15 132 225 
5 787 778 
5 319 247 

657 060 
917 151 

4 894 320 
1 320 298 
2 818 423 

43 128 196 

2r 

•c/r 

76,0 
82,7 
93,2 
66,4 
85,6 
90,6 
82,4 
80,8 
83,2 
83,5 

82,9 

(1 000 TL.) 
Toplam 

Mutlak Değer 

5 135 660 
2 874 566 

16 238 644 
8 716 848 
6 212 249 

725 132 
1 113 091 
6 055 147 
1 586 524 
3 375 411 

52 033 272 

Vr 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

8c 

Tablo : 3 III ncü Plan Döneminin İlk Üç Yiîmda Program Yatırımları : 

Sektörler 

Tarım 
Maden 
İmalat 
Enerji 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Hizmetler 

Toplam 

Doğu Anadolu 
Bölgesi 

Mutlak Değer 

352 794 
245 232 

1 429 844 
1 558 754 

863 793 
55 455 
87 352 

1 045 912 
129 705 
459 324 

6 228 165 

7.9 
4.0 
6,0 

16.4 
8,3 
5,4 

11,9 
13,2 

6.3 
8,2 

8,7 

Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi 

Mutlak Değer 

417 741 
98 199 

449 316 
430 308 
239 008 

46 869 
54 671 

487 135 
153 680 
655 460 

3 032 387 

9 
9.3 
1,6 
1.9 
4,5 
2,3 
4,6 
7,5 
6,2 
7,5 

11J 

4,2 

Diğer Bölgeler 
Mutlak Değer 

3 713 949 
5 742 434 

22 069 627 
7 512 025 
9 346 644 

918 576 
591 821 

6 381 438 
1 766 351 
4 507 336 

62 550 201 

7< 

82,8 
94:4 
92,1 
79,1 
89,4 
90,0 
80,6 
80,6 
86,2 
80,1 

87,1 

(1 000 TL.) 
Toplam 

Mutlak Değer 

4 484 484 
6 085 865 

23 948 787 
9 501 087 

10 449 445 
1 020 900 

733 844 
7 914 485 
2 049 736 
5 622 120 

71 810 753 

9 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

Önce, her üç plan döneminde kamunun yaptığı yatırımların dağılımını incelemek uygun olacaktır. Tablo 
1 de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yapılan program yatırımlarının saktörel ve bölgesel da
ğılımı verilmiştir. Bu tabloya göre Doğu Anadolu Bi.mci Beş Yıllık Kalkınma Planı yatırımlarının c/c 13,4' 
ünü, Güneydoğu Anadolu % 62,'sini diğer bölgelere r/c 80,4'ünü almıştır. Bölgelerin bu paylarının sektörel 
dağılımına baktığımız zaman yatırım paylarında sektörden sektöre büyük farklılıklar olduğunu görmekte
yiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya götürülen yatırımlarda altyapı ve hizmet yatırımlarının önemli bir yer 
tuttuğu gerçektir. Örneğin, toplam enerji yatırımlarının % 25,3'ü Doğu Anadolu Bölgesine yapılırken imalat 
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sanayi yatırımlarının % 4,7'si bu bölgeye yapılmıştır. Eğitim, sağlık, ulaştırma yatırımları da diğer sektörlere 
göre toplam yatırımlarından daha çok pay almışlardır. Buna karşılık; tarım gibi Doğu ve Güneydoğu Anado
lu için önemli bir sektörde yapılan yatırımların toplam tarım yatırımları içindeki payı bu iki bölge için % 15,8' 
dir. 

Tablo 2 de İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin kamu yatırımlarının ve tablo 3 de ise Üçüncü 
Beş YıllUk Kalkınma Planı döneminin ilik üç yılına ait yatırımların sek törel ve bölgesel dağılımı gösterilmiş
tir. Bu tablolar incelendiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin toplam kamu yatırımlarından al
dığı payın giderek düştüğünü görürüz. Bu iki bölge Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlinde yatırımların 
,c/c 19,6'sını almışken İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde c/c 17,1'ini, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminin ilk üç yjlında % 14,9'unu almıştır. Bu yüzde miktarları Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerine gösterilen silginin büyüklüğü hakkında bir fikir vermeğe yeterlidir. Her üç plan döneminde de 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi en yüksek yatırım payını enerji sektöründe almıştır. Bunun nedeni 
ise bölgedeki büyük enerji yatırımlarından ileri gelmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya önemli katkı
larda bulunacak olan tarım, madencilik, «imalât sanayi gibi sektörlerde ise bu bölgelerin payı çok düşük olmuş
tur. Güneydoğu Anadolu bölgesinin İkinci Beş Yıllık Kalkınma PJanı döneminde tarım kesimindeki payı ££ 
14,8 olmuştur. Bu oran her üç plan döneminde de söz konusu üç sektöre ait oranlar içinde en yüksek olanıdır. 

Tarım, sanayi ve madencilik kesimlerine baktığımız zaman iki bölgenin kamu yatırımlarından aldığı pa
yın bu kesimlerin üretimine katkısı olduğunu görürüz. Örneğin, bu iki bölge Türkiye'nin tarımsal üretiminin % 
17'sini sağlamaktadır; tarımsal kamu yatırımlarından aldığı pay da Ç£ 17 dolaylarındadır. 

Bu «iki bölge Türkiye'de imalat sanayiinde yaratılan katma değerin % 4'ünü sağlamakta buna karşılık ima
lat sanayii yatırımlarının % 8 İni almaktadır. Soruna bu açıdan bakıldığında yapılacak bir şey olmadığı 
sonucuna varılabilir. Oysa, sorunu bu bölgelerin sahip olduğu potansiyel açısından değerlendirirsek farklı bir 
sonuca varabiliriz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Türkiye'nin toplam hayvan varlığının % 32'sine 
sahiptir. Sulama yönünden çok büyük bir kaynağı vardır. Türkiye'nin en büyük sulama projesi olan ve 
7C0 0C0 hektarlık bir alanı sulayacak olan Aşağı Fırat Projesi Güneydoğu Anadolu'da uygulanacaktır. Bu iki 
bölgenin sulama olanakları bununla bilmemektedir. Demir ve bakır rezervlerinin yaklaşık dörtte biri, kromun 
% 32'si, kurşun ve çinkonun % 18'i, fosfatın tamamına yakın bir bölümü bu bölgelerdedir. Bu konuda yeterli 
araştırmalar yapılmadığı için maden varlığının bu kadarla kaldığını söylemek: mümkün değildir. Bu boyutta
ki zengin bir maden varlığı imalat sanayiinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır. 

Kredi ve mevduatlar açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun durumunu incelersek dengesizliğin bu ko
nula da sürdüğünü görürüz. İki bölgenin bir arada Türkiye'nin toplam kredilerinden aldığı pay, 1973, 1974 ve 
1975 yıllan için sırasıyla % 5, <% 4 ve '% 3,6; mevduatlardan aldığı pay ise yine aynı yıllar için sırasıyla 
rf 5,6, % 5,5 ve % 4,9 olmuştur. Görüldüğü gibi paylar çok küçüktür ve giderek düşmektedir. Bir de kredi
lerden alınan pay, mevduatlardan alınan paydan daha küçüktür, yani bu bölgelerdeki mevduatın bir kısmı di
ğer bölgelerde kullanılmaktadır. Ayrıca zaten çok düşük olan kredilerin büyük bir kesimi de tarımda kulla
nılmaktadır. Bu iki bölgenin Türkiye'nin toplam tarımsal kredilerinden aldığı pay 1973, 1974 ve 1975 yılların
da sırasıyla % 11,7, % 7,8 ve % 6,1 olmuştur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böîgelerin'in ulaşım ağının ilginç bir görünümü vardır ve bu görünüm aslında 
bu. bölgelerin ekonomik yapısını yansıtmaktadır. Bugün Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
birbirinden ayrı iki dünya gibidir. Ulaşım ağı her iki bölgenin de ayrı ayrı Ülkenin batısıyla bütünleşmesini 
sağlandığı halde birbiriyle bütünleşmesini sağlayamamaktadır. Çünkü, bu iki bölgenin kuzeyi ile güneyini bir
birine bağlayacak kaliteli yollar yoktur. Bu gerçek söz konusu bölgelerin kalkınması açısından büyük engel
dir. İki bölgenin, gerekli ulaşım ağının kurularak ekonomik bakımdan bütünleşmesine elverişli ortam yaratıl
dığı takdirde bölge pazarı bir misli büyüyeceğinden daha sağlıklı bir sanayileşme mümkün olacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri eğitim ve sağlık gibi hizmet yatırımlarından aldığı pay diğer sektörlere oran
la daha yüksek olmasına rağmen bu konulara ilişkin sorunlar da tümüyle çözülememiştir. Okuryazarlık oranı 
hâlâ Türkiye ortalaması olan % 54,7'ye ulaşamamıştır. Okulsuz köylerin üçte ikisi bu iki bölgede toplanmıştır. 
Öğretmenler sayı olarak yetersizdir. Bu bölgelerdeki liselerde 103 öğrenciye ortalama üç öğretmen düşerken 
diğer bölgelerde 5 öğretmen düşmektedir. Bu bölgedeki öğretmenlerin bir kısmının da oradaki devlet memur
larından oluştuğu düşünülürse durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. 
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Sağlık kesiminde de durum aynıdır. Bu iki bölgede bir doktora yaklaşık 4 600 kişi düşerken diğer bölge
lerde 1 600 kişi düşmektedir. Uzun yıllardan beri uygulanan sosyalizasyon çalışmalarından sonra ancak bu 
noktaya varılabilmiştir. 

III - GERİ KALMIŞ BÖLGELERİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER : 

Doğu ve Güneydoğunun geri kalmışlığı kaynak yetersizliğinin doğal bir sonucu değildir. Ancak, çeşitli ne
denlerle bugüne kadar ulus olarak bu zengin doğal kaynaklan halkımızın yararına, özlenen ölçüde kullanama-
mışızdır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı stratejisinde bölgelerarası gelişmişlik farklarını zamanla gidermek 
için önerilen aşamalı program uygulamasından beklenen sonuçlar alınamamıştır. Bu bölgelere kaydırılması ve 
bölgeler için etraflı etraflı bölge planlarının hazırlanması, beklenen düzeylerde gerçekleşememiştir. Bunun so
nucu olarak bölgelerarası dengesizlik sorunu, çözülememiş aksine ekonomik ve sosyal yaşantımızda ağıılığı gi
derek artan bir sorun halini almıştır. 

«Yatırımları Teşvik Tedbirleri» özel sektör yatırımlarını planın belirlediği sektörlere ve bölgelere yönelt
mek üzere konulmuştur. Parasal nitelikteki bu teşvik tedbirlerinin gelişmemiş bölgelerdeki etkinliği çok sınırlı 
kalmıştır. «Teşviklerden» İstanbul, Adana başta olmak üzere gelişmiş bölgelerde yer alan iller daha çok ya
rarlanmışlardır. 1968 - 1973 yıllarında teşvik belgesi almış özel sektör projelerinden toplam özel sektör yatı
rımlarının ı% 12,6'sını bu bölgelerin, buna karşılık İstanbul'un % 36,2, Adana'nın ;% 13,4 oranında pay aldık
ları görülür. Geri kalan payın gelişmiş bölgelerin diğer illeri arasında dağıldığı anlaşılmaktadır. 

Üç plan döneminde deneysel sayılabilecek bazı bölge planlama çalışmaları dışında bölge düzeyinde ciddi 
herhangi bir uygulamaya geçilememiştir. Sözü edilen deneysel çalışmaların kazandırdığı bilgi birikimiyle ulu
sal planın bütünlüğü içinde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde hazırlanacak özel bölge planları
nın belirtilen temel ilkeler ve bu ilkeler etrafında önerilen plan ve programlarla nasıl başarılacağı Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında yer almalıdır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının makro büyüklükleri ve 
sektörel dengeleri veri olarak alınarak bu verilere mekansal bir içerik kazandırılmalıdır. Özel bölge planlarının 
hazırlanabilmesi ve bölge düzeyinde sayısal çözümlemelerin gerçekleştirilmesi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı çalışmalarına paralel olarak yürütülmelidir. 

Komisyonumuz; geri kalmış bölgelerin sorunlarının çözümüne ilişkin aşağıdaki önerilerin, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna sunulmasını kararlaştırmıştır : 

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Batıya Göre Gelir ve Fırsatta Eşitliğe Götürücü Farklı Bir Gelişme 
Sağlanmalıdır : 

Bölgeler farklı gelişmişlik düzeylerinde olduklarından bu bölgelere belirli birikimlere göre «eşit» tahsisler 
yapmak bölgelerarası farkı azaltmaz, belki çoğaltır. «Eşitleştirici» yönde bir uygulama ise Doğu bölgeleri lehine 
eşit olmayan, farklı tahsisler, özellikle yatırım tahsisleri yapmayı gerektirir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin 
harekete geçirilmemiş veya yeterince değerlendirilmemiş önemli kaynaklara ve potansiyele sahip olduğu dü
şünüldüğünde yukarıda belirtilen yönde bir uygulama yapılmasını gerektirir. Aksi halde bu kaynaklardan ye-
terince yararlanılamayacağı açıkça anlaşılır. Ayrıca bu ilkenin benimsenmesi Doğu'da yaşama standardının 
ve ekonomik kaynakların ulusun ortalama gelişme hızına göre daha hızlı bir oranda gelişmesini ve aradaki 
farkın kapanması sonucunu doğurur. 

Bu ilkenin uygulanması, kamu yatırımlarının büyük bir kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 
ayrılması şeklinde olmalıdır. Ancak, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kamu yatırımlarından 
aldığı payın çok düşük olduğu, bu bölgelerin kaynaklarını değerlendirmeye yönelik hazır proje demeti bulun
madığı da düşünülürse, bu payı bir anda çok üstünde bir düzeye çıkarmanın Türkiye'nin kalkınma hızı üstün
de olumsuz etki yapacağı kolayca anlaşılır. Elde böyle bir proje birikimi olmadan, bu bölgelerin kamu yatı
rımlarından aldığı payı bir anda artırmak, yanlış kaynak tahsislerine ve dolayısı ile kaynak israfına yol aça
bilir. Bu ise kalkınma hızının düşmesi anlamına gelir. Bugün daha düşük kalkınma hızı, yarın daha az yatırım 
demektir. Bu gerçek gözden kaçırılmadan ancak, giderek artan bölgelerarası dengesizliğin ülkeye yükleyeceği 
büyük ekonomik ve sosyal maliyetler de gözönüne alınarak, kalkınmanın hızı kesilmemelidir. Kalkınma hızın
dan herhangi bir özveride bulunmadan bölgelerarası dengesizliği gidermek için : 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 813) 
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a) Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kaynaklarını değerlendirmeye yönelik projeler ve araştırmaların ya
pılmasına bir an önce başlanmalıdır. 

b) Eldeki mevcut projeler hemen uygulanmaya konulmalıdır. 

2. Uzun Dönemli ve Bölgesel Düzeyde Etkinlik Sağlanmalıdır : 

Ekonomik yatırım kararlarında, projede kârlılığı en yüksek düzeye ulaştırmaktan kısa süreli etkinlik ölçü
tünden, uzun dönemli ve bölgesel düzeyde etkinlik ölçütüne geçerek dengeli bir bölgesel kalkınma önerisi be
nimsenmelidir. Bazı projeler, özellikle büyük sanayi tesislerinin projeleri, az gelişmiş yöreler için yukarıdaki 
kısa süreli etkinlik kıstasına göre incelendiğinde kârlı görülmeyebilir. Oysa, uzun sürede o yörenin kalkınması
na yapacağı katkılar, yaratacağı yan etkiler gözönüne alındığında farklı bir sonuca varılabilme olanağı var
dır. 

3. Yatırımların Bütünlüğü ve Eşzamanlığı Sağlanmalıdır : 

Geri kalmış bölgelerde birbirleri ile fonksiyonel ilişkileri olan yatırımların birlikte planlanması ve eşzaman
lı olarak gerçekleştirilmesi bölgede gelişmenin başlatılmasında çok daha etkin bir «gelişme ortamı» yaratmak
tadır. Bu nedenle ekonomik yatırımlar ve hizmetlerin birbirleriyle fonksiyon, zaman ve mekân ilişkileri örül
müş gruplar halinde planlamalt ve uygulama mekanizmaları Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 
almalıdır. 

4. İstihdam Hacminin Artırılması ve Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılması Sağlanmalıdır : 

Geri kalmış bölgelerde bölge kaynaklarını en yüksek düzeyde kullanarak istihdam hacmini artırmak, bölge 
halkını daha verimli ve güvenceli iş olanaklarına kavuşturmak temel ilke olarak benimsenmelidir. Aşağı Fırat 
sulama projesi gibi büyük ölçekli projelerin hızlandırılmasının yaratacağı istihdam olanakları bölge halkı içia 
değerlendirilmelidir. 

5. Hizmetlerin Etkinliği Sağlanmalıdır J 

Geri kalmış bölgelerde hizmetlerin etkinliği gelişmiş bölgelere göre daha düşük düzeydedir. Bunun, ulaşım 
olanakları, dağınık yerleşim düzeni, personel niteliği gibi nedenleri vardır. Bu yüzden hizmetlerin geri kalmış böl
gelerde etkinlik kazanması yalnızca bu hizmet sektörlerinde fiziki tesis sayısının artışına bağlı değildir. Tesis 
normlarında, tesisin hizmet alanı normlarında ve hizmete ulaşmada yeni düzenlemeler gerekir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde karşılaşılan sorunların çözümünün diğer bölgelere oranla çok daha zor 
ve çarpaşık olduğu açıktır. Bu sorunlarla uğraşacak personelin yetişmiş, becerili, üstün nitelikli olması gerekir. 
Bu bölgelere ne kadar çok aytırım yapılırsa yapılsın, ne kadar çok ilgi gösterilirse gösterilsin, personel politi
kası da bu çabalan başarıya ulaştırıcı yönde ele alınıp değiştirilmedikçe başarı çok sınırlı kalacaktır. 

Diğer bölgelerdeki yetişmiş ihtisas elemanlarının ve personelin, yerel personeli yetiştirmek ve öğretmek, üs
tün kapasite sağlamak amacıyla bu bölgelere getirilmesi sağlanmalıdır. 

6. Bölgesel Mekânın Gelişme İçin Örgütlenmesi Sağlanmalıdır : 

Ülkemizin hızlı ve sağlıklı kalkınabilmesi için. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizi bugünkü durumundan çı
kartıp, sanayileşmiş bölgeler düzeyine ulaştırmak, kullanılması gereken kalkınma politikası araçlarından biri ol
makta, böylece de kendi içinde bir amaç oluşturmaktadır. 

Bu nedenle Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken, yukarıda belirtilen amacın geliştirilmesine 
yönelik olarak geri kalmış bölgelerde sanayiin yersel dağılımı, bölge içi kentleşme düzeni ve yerleşme sistemi, 
bölgesel mekânın geliştirilmesine ilişkin politikalar ele alınarak geliştirilmelidir. 
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7. Sanayileşmeye Elverişli Bir Ortam Hazırlayıcı Ulaşım ve Haberleşme Ağı Kurulmalıdır : 
«r 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Kuzeyi ve Güneyinin ulaşım ağı eksikliği nedeniyle birbirinden ayrı iki 
pazar olarak geliştiğini belirtmiştir, Bu yönde bir gelişme eğer engellenmediği takdirde üretilecek ürünlerin pa
zarının çok sınırlı kalması nedeniyle sanayileşmeye olumsuz bir etki yapacaktır. Bu sakıncanın giderilmesi ama
cıyla Doğu Bölgelerinin Kuzeyi ve Güneyi arasında birkaç kara ve demiryolu bağlantısının kurulması gerek
lidir. 

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki haberleşme ağının kolaylığın ötesinde çeşitli güçlüklerle 
oluştuğu bilinen bir gerçektir. Böyle bir haberleşme ağının sanayileşmeyi ne denli engelleyici bir etken olduğu 
açıktır. Bu haberleşme ağının çağdaş bir yapıya kavuşturulması bir yandan bu bölgelerdeki sanayileşme için 
olumlu bir ortam yaratırken, öte yandan da haberleşme ağının girdilerini (santral, aperey, telefon kablosu gibi) 
üreten sanayilerin kurulması için yeterli bir talep yaratacaktır. 

8. Özel Sektör Yatırımlarının Artırıcı Yeni Bir Teş>ik Sistemi Getirilmelidir : 

Bugünkü teşvik sistemi özel sektörün Doğu bölgelerinde yatırım yapmasını özendirememektedir. Mevcut 
sistemde Türkiye'nin Batı bölgelerindeki öncelikli yörelerle Doğu bölgeleri aynı teşvik araçlarından aynı oran
da yararlanmaktadırlar. Ayrıca mevcut sistemde sektörler arasında hemen hemen hiç ayırım yapılmamaktadır. 
Bu nedenle yeni bir teşvik yöntemi önerilerek bölgelere ve sektörlere göre farklılaştı olmaya önem verilmelidir, 

9. Ulusal Kalkınma Plam - Bölge Planı Bütünlüğü Esası Getirilmelidir : 

Geri kalmış bölgeler için yapılacak «Bölge planları», uygulanacak özel politikalar ve projeler Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının entegre bir parçası olmalıdır. 

10. Bölgesel Planlama - Uygulama Bütünlüğü Sağlanmalıdır : 

Bütün bu ilkeler ulusal kalkınma planı çerçevesi içinde yer alacak bir bölgesel planlama - uygulama örgütlen
mesi yoluyla uygulamayı etkileyebilir. Bu örgütlenme geri kalmış bölgelerde büyük ölçekli somut projelerden ya
rarlanarak ve bu uygulamalarla bütünleşerek gerçekleştirilmelidir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında bu yönde bir uygulama olaraş Aşağı Fırat Sulama Projesi gibi 
Güneydoğu bölgesinin yapısını değiştirecek ölçekte büyük bir projeden hareketle bir bölge gelişme planı ve 
uygulaması başlatılabilir. Sulama projesinin yapımının hızlandırılması, projenin bir «mühendislik projesinden» 
çok daha fazla boyutlar içeren «bir bölge gelişme planı» na dönüştürülmesi ve bunun gerektirdiği örgütler 
bütününün kurulması, yukarıda sayılan ilkelerin tümü ile tutarlı bir uygulama olacaktır. Bu amaçla önce Dev
let Planlama Teşkilatı Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesinin koordinatörlüğünde Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığından oluşan ve diğer kuruluşların gerektiğinde katılacağı bir kurulun na
sıl bir örgütlenmeye gidilmesi gerektiği konusunda bir araştırma yaparak buna göre sağlam bir örgütlen
meye gidilmesi uygun olacaktır. 

Yine benzer bir uygulama Doğu Anadolu bölgesinin en önemli kaynaklarından biri olan ve bugünkü işleyi
şiyle yeterince değerlendirilemeyen öncü sektör niteliğindeki hayvancılığın geliştirilmesi için yapılabilir. Dev
let Planlama Teşkilatı Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesinin koordinatörlüğünde ve Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığının katılacağı bir kurulun hayvancılığın geliştirilmesi için gerekli ön
lemleri saptaması ve yeni bir örgütlenmeye gerek olup olmadığını araştırarak bir öneri-hazırlaması uygun ola
caktır. 
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l i . Toprak ve Tarım Reformuna En Kısa Zamanda İşlerlik Kazandırılmalıdır : 

Toprak ve Tarım Reformu Yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ve yerine bugüne kadar bir ya
sa çıkarılmaması sonucu bu alanda bir boşluk doğmuş bulunmaktadır. Bu boşluğun bir an önce doldurulması 
özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bölgede 700 000 hektar alanın 
sulanmasını öngören Aşağı Fırat Sulama Projesi uygulamaya konulduğu bilinmektedir. Bu projenin «Bölge 
Gelişme Planı» şekline dönüştürülmesinde ve uygulanmasında beklenen yararların elde edilebilmesi için top
rak reformu uygulanmış olmalıdır. Böylece sulamanın da yardımıyla bölge tarımında büyük gelişmeler olabil 
lecektir. 

İşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tabii Üye 

M. Şükran Özkaya 

Kâtip 
Erzurum 

Somut sonuçlar önerilmediği için 
söz hakkım saklıdır. 
Hilmi Nalbantoğlu 

A ntfılvn 

Şerafettin Paker 

Başkanvekili 
Amasya 

Macit Zer en 
tmzada bulunamadı. 

Aydın 
Metin Taş 

İmzada bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Metin Toker 

İmzada bulunamadı. 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

Kars 

Sözcü 
Hakkâri 

Naci Cidal 

Afyonkarahisar 
Ahmet Karayiğit 

İmzada bulunamadı. 

P 1*711 rı ı m 

Söz hakkım saklıdır. 
Lûtfi Doğan 

Muzaffer Şâmiloğiu 

N O T : 

Komisyonumuzun, araştırma önergesi doğrultusunda aşağıda yazdı kuruluşlardan topladığı bilgi ve belgeler 
ile bu bilgi ve belgelerin Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi uzmanları tarafından 
bilgisayarla yapılan dökümü sonucu hazırlanan rapor Cumhuriyet Senatosu arşivindedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Ticaret Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

T. Çimento Sanayii TAŞ Genel Müdürlüğü 
6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü 
Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md. 
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7 imar ve İskân Bakanlığı 
8. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
9. Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
10. Ulaştırma Bakanlığı 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
11. Türkiye Bankalar Birliği 
12. TC Ziraat Bankası Gn. Md. 
13 T. Emlâk Kredi Bankası Gn. Md. 
14. T. Halk Bankası Gn. Md. 
15. Sınai Kalkınma Bankası Gn. Md. 
16. İller Bankası Gn. Md. 
17. Devlet Yatırım Bankası 
18. Yapı ve Kredi Bankası Gn. Md. 
19. T. Vakıflar Bankası Gn. Md. 
20. Türkiye İş Bankası Gn. Md. 
21. T. Garanti Bankası Gn. Md. 
22 Şekerbank Gn. Md. 
23 Türk Ticaret Bankası Gn. Md. 

'24. Akbank Gn. Md. 
25. Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği 
26. Türkiye Kalkınma Vakfı 
27. Etibank Gn. Md. 
28. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
29. Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
30. İçişleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Gn. Md. 
31. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 
32 Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıh : 18 ( S i r a S a y i S I l 9 4 3 ) 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 Tarihinde 
Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/171; 

C. Senatosu : 1/645) 

(Not : M. Meclisi S, Sayısı : 277) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2243 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye, 
İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da tmzalaınan Güney ve Batı Asya Posta Birliği 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
24, 26.4; 5 . 6 . 1979 tarihli 82, 84 ve 99 ncu Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 277) 

TC 
Başbakanlık 3 . 8 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-300/06767 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
11 . 7 . 1978 tarihâıde kararlaştırılan «Türkiye - İran ve Pakistan arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tah
ran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

«Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulması öngörülen Güney ve Batı Asya Posta Biriliği», üç ülkenin 
bölgede çeşitli alanlarda yürütmekte olduğu işbirliğine yeni bir halka ilavesi suretiyle : 

•— Bölgedeki ülkeler arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
— Bölge posta idarelerinin karşılaştığı ortak sorunların birlikte çözümlenmesi, 
— Posta hizmetlerinin bölge halkının yararına geliştirilmesi, 
— Bu işbirliğine bölgedeki diğer ülkelerin de katılmalarının teşvik edilmesi, 

amacıyla ve posta idarelerinin sınırh birlikler kurması ile ilgili Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8 nci 
maddesi hükmü doğrultusunda olarak üç ülke temsilcilerii tarafından 27 Nisan 1977 tarihinde imzalanmış 
bulunmaktadır. 

Birliğin kuruluş sahasında bölgedeki diğer ülkelerin yanında toprakların da birliğe katılabilecekleri hük
mü getirilerek Kıbrıs Türk Federe Devletinin katılabilmesine olanak sağlanmıştır. 

Bahis konusu Birlik bölgede birçok alanda önderlik etmiş olan ülkemizin ülkeler arasında posta hizmet-
İerinin düzene sokulmasına yapacağı katkı ile insanların ve ulusların yakınlaşmasına hizmette bulunmasını 
sağlayacak ve Asya ile Avrupa arasında köprü olma niteliğini bir kere daha vurgulayacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında «Güney ve Batı Asya Posta Birliği»' ne ilişkin Anlaşmanın onay
lanması uygun olacaktır. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 7.6. 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

277 

Ö z e t i 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan 
ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

1. — 
2. — 
3. — 

: 3 aydan fazla. 
: 3 ay. 
: 7 . 9 . 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân Kom. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. 
Gündeme 25 . 6 . 1979 

15 gün. 
15 gün. 

Güney 
Kanun 
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Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar-İskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/645 
Karar No. : 12 

14 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Türkiye - İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 7 Haziran 1979 tarih ve 2243 sayılı yazılarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 7 . 6 . 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 12 . 6 . 1979 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde ince
lendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen, Türkiye - İran ve Pakistan arasında böyle bir anlaşmanın memleketimiz 
açısından çok yararlı olduğu kanısını benimseyen Komisyonumuz, tasarıyı Millet Meclisinden gelen şekliyle 
aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri - Turizm ve Tanıtma Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığını
za saygıyla sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Üye 
Rize 

Talât Doğan 

Üye 
Muş 

İsmail İlhan 

Üye 
Samsun 

Refet Rendeci 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Ekrem Acuner 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Kırklareli 

Beyti Arda 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan 

Üye 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 
Toplantıda, bulunamadı. 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Üye 
Tabii Üye 
Vehbi Ersü 

Üye 
Malatya 

Süleyman Efe 
Toplantıda bulunamadı. 

• Ü y e 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergün 
Toplantıda bulunamadı. 

• ' - ' Ü y e . ,": . 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Şerif Tüten 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/645 
Karar No. : 10 

22 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edi
len, Türkiye, tran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney Batı Asya Pos
ta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 
21 . 6 . 1979 tarihli toplantısında ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle 
görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere; «Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulması öngörülen 
Güney ve Batı Asya Posta Birliği» üç ülkenin bölgede çeşitli alanlarda yürütmekte olduğu işbirliğine yeni bir hal
ka ilavesi suretiyle, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8 nci maddesi doğrultusunda, bölgedeki ülkeler ara
sında kültür ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve bölge halkının yararına daha iyi olmasını amaçlayarak bu 
sözleşmeyi imzalamıştır, 

Bahis konusu birlik bölgede bir çok alanda önderlik etmiş olan ülkemizin ülkeler arasında posta hizmet
lerinin düzene sokulmasına yapacağı katkı ile insanların ve ulusların yakınlaşmasına hizmette bulunmasını 
sağlayacak ve Asya ile Avrupa arasında köprü olma niteliğini bir kere daha vurgulayacaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz sayısız yararları bulunan böyle bir anlaşmanın memleketimiz için de yararlı olduğu 
kanaatine varan Komisyonumuz tasarının aynen kabulüne oybirliği ile karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu Kamında Başkan ve Sözcü 
Samsun 

Ziya Gökalp Mülayim 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergun 

Üye 
İzmir 

Şeref Baksık 

Üye 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Metin Töker 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 

Üye 
Ankara 

Uğur Alaeakaptan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan öztrafc 
Toplantıda bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 
Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasın
da 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onay
lanması uygun bulunmuştur. , 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

7 ürkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 
Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasın
da 27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR - İSKÂN 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 
Tarihinde Tahranda İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Nisan 1977 
Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLÎĞİ 
SÖZLEŞME 

içindekiler 

KISIM - I 

Kuruluş ve Temel Hükümler 

Maddeler 
1. Birliğin kuruluşu ve amacı 
2. Birliğin üyeleri 
3. Birlik makam 
4. Resmi dü 
5. Birliğe giriş 
6. Birlikten ayrılma 

KISIM - II 

Birlik Ülkeleri Arasındaki İlişkiler ve İsbtrliği 

Maddeler 
7. özel anlaşmalar 
8. Birlik üye ülkelerinin uluslararası alanda işbirliği 
9. Teknik yardım ve bilgi alışverişi 

10. Karşılıklı ziyaretlerin hazırlanması 
11. Yorum 

KISIM - IH 

Birliğin Organizasyonu 

Maddeler 
12. Birliğin organları 
13. Kongre 
14. Usulle ilgili şartlar 
15. Olağanüstü kongre 
16. Kongreye teküf sunulması 
17. Kongre kararlarının kabulü ve uygulanması 
18. Yürütme Kurulu 
19. Genel Sekreter 
20. Merkez büro 
21. Birliğin giderleri 

KISIM - IV 

Posta Hizmetlerine ilişkin Kurallar 

Maddeler 
22. Tercihli ücretler 
23. Posta ücretlerinden bağışık resmi yazışma 
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KISIM - V 

Bu Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hükümler 

Maddeler 
24. Dünya Posta Sözleşmesinin uygulanması 
25. Bu Sözleşmenin değiştirilmesi 
26. Sözleşmenin yürürlük tarihi ve süresi 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞÎ 
SÖZLEŞME 

Başlangıç 

Aşağıda imzası bulunan İran, Pakistan ve Türkiye hükümetlerince görevlendirilmiş tam yetkili temsilci
leri : 

— Bölgedeki ülkeler arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve geliştirilmesinde halkın 
isteklerini gözönüne alarak; 

— Bölge posta idarelerinin karşılaştığı ortak sorunların önemini dikkate alarak; 
— Posta hizmetlerinin bölge halkının yararına geliştirilmesinde birçok imkân bulunduğuna inanarak; 
— Bu işbirliğine bölgedeki diğer ülkelerin de alınmaları imkânını gözönünde tutarak; 
— Posta idarelerinin sınırlı birlikler kurması ile ilgili Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 8 nci mad

desindeki hükümler doğrultusunda çalışarak; 
Kendi hükümetlerinin kabul ve onayı saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki Sözleşme üzerine oybirliğiyle an

laşmışlardır. 

KISIM - I 

Kuruluş ve Genel Hükümler 

Madde : 1 

Birliğin Kuruluş ve Amacı : 
1. Bundan böyle «Birlik» olarak anılacak olan «Güney ve Batı Asya Posta Birliği» adı altındaki bu Söz

leşmede imzası bulunan ülkeler, posta gönderilerininalınıp verilmesi ve diğer posta hizmetleri yönünden bir 
tek posta ülkesi sayılır. 

2. Birliğin amacı, posta hizmetleri alanında işbirliğini ve dayanışmayı artırmak; üyeleri arasındaki pos
ta ilişkilerini kolaylaştırmak ve geliştirmek, Dünya Posta Birliğince sağlanan şartlardan daha uygun olarak 
halka posta servislerinde indirilmiş ücret tarifeleri uygulamak, Dünya Posta Birliğinden daha uygun şartlar 
altında halka hizmet amacı ile posta hizmetleri için asgari tarifeler tespit etmek ve Dünya Posta Birliğinin çe
şitli organlarınca alınacak karardaki ortak yaklaşımı mümkün olduğu kadar geliştirmektir. 

Madde : 2 

Birliğin üyeleri : 
a) Iran, Pakistan ve Türkiye kurucu üye; ve 
b) 5 nci madde uyarınca üye olmuş bulunan ülkelerdir. 

Madde : 3 

Birlik Makam : 
Birliğin ve daimi organlarının makam Tahran'dır. 

Madde : 4 

Resmi Dil : 
Birliğin resmi dili îngilizcedir. Diğer herhangi bir dil kullanmak isteyen üye ülkeler, çeviri giderlerini kar

şılar̂  
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Madde : 5 

Birliğe Giriş : 
1. Birliğe katılmaya davet edilmiş bulunan bölgedeki herhangi bir ülke veya topraklar Birliğe üye ola

bilir. 
2. Birliğin kumcu üyeleri karşılıklı görüşme ve oybirliği ile anlaşmadan sonra, bölgedeki ülkeleri üye 

olmaya davet edebilir. 
3. Birliğe kabul Genel Sekreterlikçe Birliğe üye tüm ülkelerin hükümetlerine bildirilir. 

Madde : 6 

Birlikten Ayrılma : 
Bir üye ülke, Sözleşmeden çekilme isteğini, bunu üye ülkeler hükümetlerine duyuracak olan Genel Sek

retere diplomatik kanaldan bildirmek suretiyle Birlikten çıkabilir. 
Birlikten çekilme, çekilme yazısının Genel Sekreterlikçe alındığı günden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

KISIM - II 

Birlik Ülkeleri Arasındaki İlişkiler ve İşbirliği 

Madde : 7 

Özel Anlaşmalar : 
Birliğin üye ülkeleri veya bu ülkelerin posta idareleri, kendi mevzuatları müsaade ettiği takdirde, bu 

Birliğin kurallarına aykırı düşmemek ve halka bu Kuruluş Yasasındakânden daha az elverişli şartlar getirme
mek üzere aralarında özel posta anlaşmaları yapabilir. 

Bu özel anlaşmalar Genel Sekreterlik aracılığı ile üye ülkelere veya onların posta idarelerine bildirilir, 

Madde : 8 

Birlik ülkelerinin Uluslararası alanda işbirliği 

Birlik üyesi ülkeler, önemli sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunur ve uluslararası posta konferans
larında mümkün olduğunca birlikte hareket ederler. 

Madde : 9 

Teknik Yardım ve Bilgi Alışverişi : 
Birlik üyesi ülkeler, teknik yardım ve bilgi alışverişi hususunda, yazışma yoluyla, karşılıklı uzman göndere

rek, eğitim kolayhklan sağlayarak ve seminerler düzenleyerek veya başka yollardan birbirlerine yardımcı olur, 

Madde : 10 

Karşılıklı ziyaretlerin hazırlanması 
Birlik üyesi ülkeler, üye ülkelerde kullanılmakta olan çalışma sistem ve usullerinin incelenmesi için karşılık

lılık esasına göre, resmi ziyaretler düzenler, 

Madde : 11 

Yorum : 
Üye ülkeler posta idareleri arasında, Birliğin Sözleşme ve Yürütme Tüzüğünün uygulanması veya yorum

lanmasından dolayı anlaşmazlık meydana gelmesi halinde, anlaşmazlık konusu Yürütme Kuruluna sunulur. 
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KISIM - III 

Birliğin Organizasyonu 

Madde : 12 

Birliğin Organları : 
Birliğin organları; Kongre, Yürütme Kurulu, Merkez Büro ve kurulabilecek benzer organlardır. 

Madde : 13 

Kongre : 
Kongre, Birliğin en yüksek organıdır. Bütün üye ülkelerin temsilcilerinden oluşur. 
Birlik üyesi ülkelerin delegeleri; normal olarak en az her beş yılda bir, Dünya Posta Birliği kongresinden 

önce, Birliğin çalışmalannı gözden geçirmek, Dünya Posta Birliğine sunulacak ortak ilgi duyulan teklifleri 
ve aynı zamanda bölgeyi ilgilendiren posta sorunlarını incelemek üzere toplanır. 

Her üye ülke, kendi posta idaresinin görevlendirdiği bir veya daha fazla delege ile temsil edilir. Temsilci
nin, posta idaresinin, gerekli nitelikleri taşıyan bir memur olması gerekir. 

Her üye ülkenin yalnız bir oyu vardır. 
Kongre, oy kullanma hakkı olmaksızın, Birleşmiş Milletler veya onun ihtisas kuruluşlarından veya Dünya 

Posta Birliğine üye posta idarelerinden danışman gözlemciler davet edebilir.. Davet; Kongre veya Yürütme 
Kurulunun isteği üzerine Genel Sekreter Merkez Bürosu tarafından kongrenin toplanacağı tarihten üç ay 
önce yapılın 

Resmi olmayan (non - governmental) kuruluşlardan gelecek Kongreye katılma istekleri, her durumda Kong
renin özel kararına konu olur. 

Her Kongre, gelecek Kongrenin yapılacağı yer ve zaman tespit eder. Kongrenin yapılacağı ülke, üye ül
keleri diplomatik kanaldan, toplantı tarihinden en az altı ay önce davet eder. Eğer bu ülke davette bulun
mazsa, toplantı tarihinden üç ay önce Genel Sekreter davette bulunur ve bu durumda toplantı Merkez Büro 
binasında yapıluv 

Madde : 14 

Usulle ilgili şartlar : 
Usulle ilgili şartlan, Kongre kendisi saptar. 

Madde : 15 

Olağanüstü Kongre : 
Olağanüstü Kongre, Birliğe üye idarelerin çoğunluğunun isteği veya tasvibi ile toplanabilir. Olağanüstü 

kongrenin tarih ve yeri, Birlik Genel Sekreterine danışılarak Yürütme Kurulu tarafından saptanır. 
Bu kongrelerde temsil, oy verme ve usulle ilgili şartları belirleyen 13 ve 14 ncü maddelerin hükümleri uy

gulanır. 

Madde : 16 

Kongreye teklif sunulması : 
Her üye ülkenin kongreye teklrf sunmak hakkı vardır. 

Madde : 17 

Kongre kararlarının onaylanması ve uygulanması: 
Kongre tarafından kabul edilmiş Sözleşme, Yürütme Tüzüğü ve diğer senetler, mümkün olan en kısa za

manda imza koyan ülkelerce onaylanmalıdır. Bu onay, üye ülkelere bildirilecek olan Genel Sekretere diploma
tik kanaldan ulaştınlır. 
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Madde : 18 

Yürütme Kurulu : 
Yürütme Kurulu, Birliğe üye ülkelerin tamamından oluşur. Bu Kurul yılda bir defa toplanır. 
Toplantı, Birlik makam olan, yerde veya tercihan alfabetik sırayla üye ülkelerde yapılabilir. Her Yü

rütme Kurulu toplantısı gelecek toplantının yer ve tarihini kararlaştırır. Toplanüya davet en az üç ay önce 
Genel Sekreter tarafından yapılır. 

Üye ülkelerin temsilcileri, posta idarelerinin gerekli nitelikleri taşıyan memurları olmalıdır. 
Toplantı başkanı ev sahibi ülke temsilcisidir, 
Kongre sırasında veya sonra, Kongrenin toplandığı yerde yapılacak ilk Yürütme Kurulu toplantısını 

Kongre Başkam açar. 
Bu toplantı Kongre Başkanı Genel Sekreterinin adını açıklar, 
Genel Sekreter, Yürütme Kurulunun Sekreterliğini yapar. 
Temsilcilerin yol ve ikamet giderleri kendi ülkelerince karşılanır. 
Yürütme Kurulunun çalışma giderleri, Birlik tarafından karşılanır. 
Yürütme Kurulunun görevleri: 
a) Sözleşme, Yürütme Tüzüğü, Kongre karar ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini; Kongreler arasında 

kalan sürede Birlik çalışmalarının devamlılığını sağlamak; 
b) Posta hizmetlerini geliştirmek için Birlik üyesi ülkeler posta idareleri ile ilişki kurmak; 
c) Merkez Büro tarafından hazırlanmış Birlik hesaplarını ve yıllık bütçeyi gözden geçirmek ve onay

lamak; 
d) Dünya Posta Birliği veya Birleşmiş Milletlerin diğer, ihtisas kuruluşları ile yararlı ilişkiler kurmak; 
e) Genel Sekreter dışındaki Merkez Büro görevlilerinin atanmalarını onaylamak. 

Madde : Î9 

Genel Sekreter : 
Genel Sekreter, üye ülkelerden birinin gerekli nitelikleri taşıyan bir memuru olmalıdır. Büro ülke isim

lerinin alfabetik sırasına göre sırayla posta idarelerinin atadığı kişiler tarafından yönetilir. 
Büro, iki kongre arasında kalan beş yıllık bir süre ile Genel Sekreterin uhdesine verilir. Kongre tarafından 

saptanacak bir tarihten itibaren Büro, yeni Genel Sekreterce devralınır. Büronun, Genel Sekreterce devralın
ma tarihi Kongrenin sona ermesinden 3 ay sonra ve 6 ay önceki süre içinde olur. 

Kongre aksine bir karar almadıkça, iki yıllık dönem için Büronun yönetimini üzerine alacak olan ilk Ge
nel Sekreter, îran Posta İdaresinden seçilir. 

Iran Posta idaresi kendi memurlarından birini esas görevine ek olarak ilk Genel Sekreter atayabilir. 

Madde : 20 

Merkez Büro : 
1. Birliğin Merkez Bürosu Tahran'dadır. 
2. Merkez Büro, doğrudan doğruya Genel Sekreterin gözetimi altında çalışır. 
3. Merkez Büro, Birlik posta idareleri için irtibat, bilgi ve danışma merkezi durumundadır. 

Madde : 21 

Birliğin giderleri : 
Birliğin yıllık giderlerinin sınırı, Kongre tarafından saptanır. Bunun için gerekli olan hesap ve dokümanlar 

Genel Sekreter tarafından hazırlanıp Kongreye sunulur. 
Birliğin giderleri, Birlik üyesi tüm ülkelerce eşit oranda karşılanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 943) 
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KISIM - IV. 

Posta Hizmetlerine İlişkin Kurallar 

Madde : 22 

Tercihli Ücretler : 
Üye ülkeler, posta ve koli servislerinde, ekli Yürütme Tüzüğünde belirtilen esaslara göre ve karşılıklı ola

rak tercihli ücretler uygularlar. 

Madde : 23 

Posta ücretlerinden bağışık resmi yazışma : 
Birlik üyesi ülkeler posta idarelerinin kendi aralarında ve Merkez Büro ile yaptıkları resmi yazışmalar 

tüm posta ücretlerinden bağışıktır. 

KISIM - V 

Bu Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hükümler 

Madde : 24 

Dünya Posta Sözleşmesinin uygulanması : 
Birliğin bu Sözleşmesi ve Yürütme Tüzüğünde belirtilmeyen tüm konulara ve hizmetlere Dünya Posta 

Birliği senetleri hükümleri uygulanır. 

Madde : 25 

Bu Sözleşmenin değiştirilmesi : 
Bu Sözleşme, yalnız Kongre tarafından değiştirilebilir. 

Madde : 26 

Sözleşmenin yürürlük tarihi ve süresi 
Bu sözleşme hükümleri 27 . 4 . 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Aşağıda belirtilmiş ülkeler tam yetkili temsilcileri sözleşme metninin Merkez Büroda kalan aslını imzalamış
lardır. Sözleşme aslının bir örneği her delegasyona verilir. 

Genel Sekreter, bu sözleşmeyi Birlik ülkelerine diplomatik kanaldan bildirir. 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanmıştır. 

îran adına 
Amir Zia-ed-din Taba-Tabai 
PTT Bakanlığı 
Uluslararası Posta Servisleri 
Genel Müdürü 

Pakistan adına 
S. Athar Mahmud 
Posta Genel Müdürü 

Türkiye adına 
Naci Ünver 
PTT Genel Müdürü 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 943) 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞİ 
YÜRÜTME TÜZÜĞÜ 

İÇİNDEKİLER 

KISIM — I 

Genel Hükümler 

Maddeler 
101. Toplantı görüşmelerinde, dokümanların yayımında ve resmi yazışmada kullanılacak dil 

102. Kongre karar, önerge ve tavsiyelerinin yerine getirilmesi 

103. Yürütme Kurulu 

104. Merkez Büro Teşkilatı ve personeli 

105. Merkez Bürosunun görevleri 

106. Merkez Büroya gönderilecek Dokümanlar ve bilgi 

107. Yayınların Dağıtımı 

108. Posta Pullarının Mübadelesi 

109. Birliğin Bütçesi ve Hesapları 

KISIM — II 

Mektup Postasına İlişkin Hükümler 

110. Boş çantalar 

111. iç uçak taşıması 

112. Mektup postası gönderileri ücretleri 

KISIM — III 

Koli Postasına İlişkin Hükümler 

Maddeler 

113. Yüzey transit ücretleri 

114. Çıkış ve varış yüzey hisseleri 

KISIM — IV 

Son Hükümler 

115. Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihi ve süresi 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 943) 
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GÜNEY VE BATI ASYA POSTA BİRLİĞİ 
YÜRÜTME TÜZÜĞÜ 

Aşağıda imzası bulunan üye ülkeler tam yetkili Temsilcileri Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin 
17 nci maddesini esas alarak Tahran'da 27 Nisan 1977 tarihinde, Birliğin yönetimi için aşağıdaki kararları tem
sil ettikleri idareleri adına oybirliğiyle kabul etmişlerdir. 

KISIM — I 

Genel Hükümler 

Madde : 101 

Toplantı görüşmelerinde, dokümanların yayımında resmi yazışmada kullanılacak dil. 
Birlik Organları toplantılarındaki görüşmelerde dokümanların yayımında ve resmi yazışmalarda İngilizce 

kullanılır. 
Ancak, diğer dülerin İngilizceye çevrilmesi olanağı da vardır. Bu tür sözlü ve yazılı çeviri ücreti, başka dil 

kullanan delegasyonca ödenir. 

Madde : 102 

Kongre karar, önerge ve tavsiyelerinin yerine getirilmesi. 
Üye ülkeler Posta idareleri, Birlik Merkez Bürosuna, Kongre karar, önerge ve tavsiyelerinin yerine getirilme

sinde aldıkları tedbirleri bildirirler. 

Madde : 103 

Yürütme Kurulu 
i) Yürütme Kurulu, Merkez Büronun yönetimine ilişkin kuralları saptar. 
ii) Yürütme Kurulu, üye ülkeler arasında, onların teknik ve diğer sorunlarını çözümlemek için ilişki kuraı 
iii) Yürütme Kurulu, gerektiğinde sözleşmenin 9 ncu ve 10 ncu maddelerine göre etüt ve eğitim programları 

hazırlar. 
iv) Kurul her toplantı sonunda özet bir rapor hazırlar ve bunu bilgileri için Birlik üyesi ülkeler posta 

idarelerine gönderir. 
v) Kurul ayrıca her kongreye tüm çalışmalarını içeren bir rapor sunar. 

Madde : 104 

Merkez Büro Teşkilâtı ve personeli. 
i) Merkez Büro personeli, posta servislerinde en az beş yıl çalışmış gerekli nitelikleri taşıyan posta memu

ru olmalıdır. 
ii) Prensip olarak, bu görevlere yapılan atamalarda, Birliğe üye ülkelerin temsili gözönünde tutulur. 
iii) Büronun Yönetim Amiri Genel Sekreterdir. 

Madde : 105 

Merkez Büronun görevleri. 
Merkez Büro, çalışma programını bir yıl için hazırlar. 
Bu Büro geçici gündemi saptar ve Birlik toplantıları için gerekli hazırlıkları yapar. 
Merkez Büro, Birliğin program ve faaliyetlerine göre, yıllık bütçeyi Altın Frank olarak düzenler. Bu bütçe 

onaylanmak üzere Genel Sekreter tarafından Yürütme Kuruluna sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 943) 
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Birliğin yıllık hesapları, İran Posta idaresince aday gösterilecek uzman bir otorite tarafından incelenir. 
Birliğin çalışmaları konusundaki yıllık rapor Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Bu raporun bir örneği 

Birlik üyesi idarelere dağıtılır. 
Merkez Büro, Birlik üyesi ülkelerce çıkarılan pulların koleksiyonunu muhafaza eder. 

Madde : 106 

Merkez Büroya gönderilecek dokümanlar ve bilgi 
Üye ülkeler idareleri devamlı olarak ve zamanında Merkez Büroya : 
a) Merkez Büronun isteyebileceği her türlü bilgiyi; 
b) Posta Kanunu ve Mevzuatı ile bunlarla ilgili olarak yapılan değişiklikleri; 
c) Posta rehberini (yeni nüshası); 
d) Çıkarmış oldukları posta pullarından üçer seriyi; 
e) Dünya Posta Kongrelerine sunulacak tekliflerin metnini gösterir. 

Madde : 107 

Yayınların Dağıtımı. 
Merkez Büro, üye ülkelerle Dünya Posta Birliği Uluslararası Bürosuna bütün yayımlarından bir adet üc

retsiz olarak gönderir. Fazla nüshalar ücreti karşılığında temin edilebilir. 

Madde : 108 

Posta Pullarının Mübadelesi. 
Birliğin üye ülkeleri çıkardıkları pullardan 30 serisini ilgili yüksek dereceli memurlara dağıtılmak üzere bir

birlerine gönderirler. 

Madde : 109 

Birliğin Bütçesi ve Hesapları 
Birlik giderleri. Kongrenin onayladığı sınırı aşamaz. Yıllık hesap özetleri, yıllık rapora eklenir. 
Her üye ülke masraf payını peşin olarak İran Posta İdaresindeki depozite hesabına yatırılmak üzere Gene! 

Sekretere öder. 
Birlik görevlerini yerine getiren Merkez Büronun bulunduğu ülke olan İran Posta İdaresi, saptanan ve 

onanan bütçe sınırları içindeki tutarı Genel Sekretere öder. 

Aynı şekilde bu idare, üye idarelerden alındığında mahsup edilmek üzere Genel Sekretere istediği tutarı 
avans olarak verir. 

KISIM — II 

Mektup Postasına İlişkin Hükümler 

Madde : 110 

Boş çantalar 
Üye ülkeler Posta İdareleri boş çantaları il'k posta ile geri gönderir. Ancak, bir başka üye ülkeye ait boş çan

ta, karşılıklı olarak posta için kullanılabilir. Bu çantalar bir üçüncü ülkeye posta şevkinde kullanılmaz. 

Madde : 111 

İç uçak taşıması : 
Üye ülkeler Posta İdareleri karşılıklılık esasına dayanarak, dağıtılmak üzere diğer idarelerden aldıkları uçak 

postalarının yurt içi hatlardaki taşımalarında iç uçak ücret bağışıklığı sağlar. 
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Madde : 112 

Mektup Postası gönderileri ücretleri : 
Üye ülkeler, Birlik topraklan varışlı tüm mektup postası gönderilerine uçak ek ücreti dışındaki kendi yurt 

içi posta ücretlerini uygular. Yurt içi tarife aynı zamanda; mektup postası gönderilerinin taahhüt, değer konul
muş, reklamasyon ücreti, alma haberi veya geri alma yahut adres değiştirme ücretlerinde de uygulanır. 

KISIM — III 

Koli Postasına ilişkin Hükümler : 

Madde : 113 

Yüzey Transit ücretleri 
Üye ülkeler arasında alınıp verilen kolilere Dünya Posta Birliği Posta Kolileri anlaşmasında öngörülen en 

az yüzey Transit ücretleri karşılıklı olarak uygulanır. 

Madde : 114 

Çıkış ve varış yüzey Hisseleri 
Üye ülkeler arasında alınıp verilen koliler, Dünya Posta Birliği Posta Kolileri Anlaşmasında belirtilen çı

kış ve varış yüzey hisselerine tabidir. 

KISIM — IV 

Son Hüküm 

Madde : 115 

Tüzüğün Yürürlüğe Giriş Tarihi ve Süresi : 

İşbu tüzük, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer ve aynı süre yürürlükte kalır. 
Hükümetlerin yetkili temsilcileri, içinde yazılı olanları kabul ederek bu Yürütme Tüzüğünü imzalamıştır. 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanmıştır. 

İran Adına 
Amir Zia-ed-din Taba-Tabai 
PTT Bakanlığı 
Uluslararası Posta Servisleri 
Genel Müdürü 

Pakistan Adına 
S. Athar Mahmud 
Posta Genel Müdürü 

Türkiye Adına 
Naci Ünver 
PTT Genel Müdürü 

• • mmm »« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 941) 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıh : 18 (S ı r a SayiSI l 944) 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
nun XVI ncı Genel Kurulu Tarafından 14 Kasım 1970 Tarihinde 
Kabul Olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak 
Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. (M. Mec

lisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 278) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 ._ 6 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1987 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5.6.1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Birleşmiş Millet
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu Tarafından 14 Kasım 1970 
Tarihinde Kabul Olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin önlenmesi 
ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 9.6.1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 24,-
26.4; 5.6.1979 tarihli 82, 84 ve 99 ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı^ 
sı : 278) 
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TC 
Başbakanlık 7 ı 6 , 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101/275/05353 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
10.5.1978 tarihinde kararlaştırılan Birleşmiş Milletler Eğitim, BiHm ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun 
XVI ncı Genel Kurul tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz, İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun 12 Ekim - 14 Kasım 1970 tarihleri 
arasında Paris'te yapılan XVI ncı dönem toplantısında müzakere edilen «Kültür Varlıklarının Kanunsuz, 
İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme», 
14 Kasım 1970 tarihinde UNESCO Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir, 

Asya ile Avrupa'nın kavuştuğu noktada asırlar boyu birçok medeniyet akımına sahne teşkil etmiş olan ül
kemizin toprak altı ve toprak üstü kültür zenginliklerinin mevcudiyetini ve bu servetin uluslararası alanda 
topladığı ilgi sonunda çoğu zaman gayri meşru yollarla yitirilmesi tehlikesini gözönünde tutan Hükümetimiz, 
yukarıda sözü edilen «Sözleşme» ye katılmayı yararlı mütalaa etmiştir. 

Sözleşme, kültür varlıklarının bilimsel, kültürel ve eğitsel amaçlarla uluslararasında mübadelesinin insan
lık uygarlığı bilgisini derinleştirdiğini kendi topraklarındaki kültür değerlerinden oluşan varlığın hırsızlık, kaçak 
kazı, kanunsuz ithal ve ihraç tehlikelerine karşı korumanın her Devlet için bir görev olduğunu, her Devletin, 
bu tehlikeleri önlemede kendi kültür varlıklarına olduğu kadar bütün ulusların kültür varlıklarına karşı da 
saygılı olma bakımından manevi sorumlulukları bulunduğunu belirttikten sonra hangi varlıkların kültür varlık
ları sayılacağını, bunlardan hangilerinin devletlerin kendi öz kültür varlığı olduğunu, devletlerin kendi kültür 
varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferini önlemek amacıyla almaları gereken tedbirlerle ay
nı amaca yönelik olarak yüklenecekleri sorumluluk ve mükellefiyetleri, bu sorumluluk ve yükümlülükler 
karşısında devletlerin iç hukukta sağlamaları gereken mevzuat düzenlemelerini ve alınması zorunlu mali ted
birleri açıklamakta, devletlerin eğitim yolu ile halkta kültür varlıklarının değeri, hırsızlıkların, kaçak kazıların 
ve kanunsuz ihraçların bu varlıklar için nasıl bir tehlike yarattığı hakkında duygu uyandırmalarına zaruret gös
termekte, devletlerin, enformayon ve eğitim, danışma ve ekspertiz ve düzenleştirme ve uzlaştırma konuların
da teknik yardım isteği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) başvurabilme
lerine imkân sağlamakta, anılan örgütün kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin 
önlenmesi ve yasaklanması için yapacağı çalışmaları ve işbirliğini ihtiva etmektedir. 

Kültür varlıklarının korunması çerçevesinde, bunların kanunsuz yer ve el değiştirmelerini önlemek ama
cıyla Hükümetimizce yürütülen çalışmaların, bu konuda uluslararası işbirliğinin desteğini sağlayacak böyle 
bir «Sözleşme» ile daha etkin ve yararlı bir şekilde sürdürüleceği mütalaa olunmaktadır. 

Söz konusu «Sözleşme» nin, Türkiye Cumhuriyetinin anılan Sözleşmeye katılmasının onaylanması için 
Büyük Millet Meclisine gönderilmesi Bakanlar Kurulunun yüksek takdirine sunulun 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 944) 
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CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 7 . 6 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö 1 ö t «i 

278 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel 
Kurulu Tarafından 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan «Kültür Varlıklarının Ko-
nunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak 
Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla, 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 7 . 9 . 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, 
TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonuna : 15 gün. 
2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna : 15 gün. 
3. Gündeme : 25 . 6 . 1979. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor 13.6. 1979 

ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 1/642 
Karar No. : 14 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 
tarihinde kabul olunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Ya
saklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 . 6 . 1979 tarih ve 1987 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmiştir. İlgili evrak 7 . 6 . 1979 tarih ve 1/642 - 7146 sayılı yazı ile Komisyonumuza havale edil
miştir. 

Komisyonumuz 13 . 6 . 1979 tarihinde ilgili Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıy
la, yapmış olduğu toplantıda kanun tasarısını görüşmüştür. 

Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturan ülkemiz yüzyıllar boyu uygarlık akımına sahne olmuştur. 
Bu uygarlıklar ülkemizde kültür değeri çok yüksek nitelikte eserler bırakmışlardır. Senelerden beri bu tarihi 
değerlere göz diken yurt içi ve yurt dışı kaçakçılar, bunları yurt dışına çıkararak yasal olmayan yollardan 
yitirilmelerine neden olmuşlardır. Her geçen gün kaçakçılık giderek artmakta ve bu tarihi değerler yeterince 
korunamamaktadır. Bu sözleşmenin kabulü ile kültür varlıklarının korunması, ulusal düzeyde olduğu kadar 
uluslararası düzeyde de örgütlenerek ve Devletlerarası işbirliği kurularak daha etkili bir biçimde sağlanmış 
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olacaktır. Sözleşmeyi kabul eden Devletler arasındaki işbirliği ile çok zengin kültürel değerlere sahip olan 
ülkemizdeki bu değerler, daha fazla ortaya çıkarılacak ve uluslararasında daha etkili bir biçimde tanıtıla
caktır. Ülkemiz böylece daha çok turist akımına sahne olacaktır. 

Bu gerekçelerle hareket eden Komisyonumuz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kültür Varlıkla
rının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle 
İlgili Sözleşme» nin kabulünü öngören Kanun Tasarısını Millet Meclisi Genel Kurulundan gelen şekliyle ay
nen kabul etmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu Başkanı 

Hüseyin Öztürk 

Üye 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan 

Üye 
Münhal 

Üye 
Tabu Üye 

Sami Küçük 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Manisa 

M. Tevfik Elmasyazar 

Üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Mardin 

Sait Mehmetöğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Sadi Irmak 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Üye 
Antalya 

Reşat Oğuz 

Üye 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/642 
Karar No. : 10 

22 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde açık oy ile kabul edilen, Birleşmiş Milletler Eği
tim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde ka
bul olunan «Kültür Varüklarmın Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması 
İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Ko
misyonumuzun 21 . 6 . 1979 tarihli toplantısında, ilgili Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları temsilci
lerinin de iştirakiyle görüşüldü. 
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Asya ile Avrupa'nın kavuştuğu asırlar boyu bir çok medeniyet akımına sahne teşkil etmiş olan ülkemizin 
toprak altı ve toprak üstü kültür zenginliklerinin mevcudiyetinin ve bu servetin uluslararası alanda topladığı 
ilgi sonunda çoğu zaman gayri meşru yollarla yitirilmesi tehlikesini göz önünde tutarak, hazırlanan sözleşme, 
kültür varlıklarının bilimsel, kültür ve eğitsel amaçlarla uluslararasında mübadelesinin insanlık uygarlığı bilgi
sini derinleştirdiğini kendi topraklarındaki kültür değerlerinden oluşan varlığı hırsızlık, kaçak kazı, kanunsuz 
ithal ve ihraç tehlikelerine karşı korumanın her Devlet için bir görev olduğu muhakkaktır. 

Bu sözleşmeye katıldığımız takdirde ülkemizdeki bu büyük zenginliklerin kanunsuz şekilde yitirilmesi de 
önlenmiş olunacağına ve bu sözleşmenin ülkemiz yararına olduğuna kanaat getiren komisyonumuz yasa tasa
rısını benimsemiş ve Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Havale gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
Samsun 

Ziya Gökalp Mülayim 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergun 

Üye 
İzmir 

Şeref Bakstk 

Üye 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Metin Toker 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 

Üye 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Manisa 

O rai Karaosmanoğlu 

Üye 
Taibii Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
Toplantıda bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu Ta
rafından 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme-» ye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Eğitim, BiMm 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel 
Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 
edilmiş bulunan «Kültür Varlıklarının Kanunsuz 
İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Söz
leşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihıindfe yü
rürlüğe girer.; 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rütüri 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu Ta
rafından 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Eğitim, BiMm 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel 
Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 
edilmiş bulunan «Kültür Varlıklarımn Kanunsuz 
ithal, ihraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Söz
leşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rütüTi 
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MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE KÜL
TÜR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu (UN ESC O)'nun XVI ncı Genel Kurulu Ta
rafından 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu Ta
rafından 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 ncfi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 ncî 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Millet Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Bu belgeye imza koymuş olan Avrupa Konseyi üyesi devletler; 
Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha geniş bir birlik oluşturmak, bunu yaparken de or

tak hedefleri olan ülkü ve ilkelerin korunmasını sağlamak, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı du
yarak ekonomik ve toplumsal gelişimlerini sağlamak ereğini gözönünde tutarak, 

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları olan göçmen işçilerin hukuki statülerinin, tüm yaşama ve çalış
ma koşulları açısından, işçi alan ülkelerin vatandaşlarının tabi tutuldukları statü düzeyinden daha düşük dü
zeyde olmayacak biçimde düzenlenmesinin sağlanması gereğini dikkate alarak, 

Göçmen işçilerin ve aileleri bireylerinin sosyal ilerlemesini kolaylaştırmayı çözümlemek için, 
Üye ülkelerin birbirlerinin uyruklarına, Avrupa Konseyi Statüsü aracılığıyla üye ülkeler arasında sağlanan sıkı 

işbirliği ilkeleri ışığında verilen haklar ve öncelikleri onaylayarak aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlar
dır. 

BÖLÜM . I 

Madde, : 1 

Tanım 

1. Bu sözleşmede kullanılan «Göçmen İşçi» terimi, Âkit taraflardan biri tarafından, ülkesinde, ücretli 
bir iş görmek üzere yerleşmesine izin verilmiş olan diğer bir Âkit ülkenin yurttaşlarım anlatır. 

2. Bu sözleşme aşağıdaki kişileri kapsamına almaz: 
a) Sınır işçileri, 
b) Sanatçılar, kısa süreler için tutulmuş diğer gösteri elemanları ve sporcular ile serbest meslek sahipleri, 
c) Deniz adamları, 
d) Staj yapanlar, 
e) Mevsimlik işçiler, (Mevsimlik işçiler, bir Âkit taraf ülkesinde mevsim özellikleri dolayısıyla istihdam 

edilmiş belli bir süre veya belli bir iş için yapılmış sözleşme esaslarına göre iş verilmiş diğer bir Akit taraf 
vatandaşlarıdır.) 

f) Bir Âkit tarafın kendi ülkesi dışında üstlendiği ve tescil ettirdiği merkezden yürüttüğü belli bir iş için 
istihdam ettiği diğer Âkit taraflar vatandaşları olan işçiler. 

BÖLÜM - II 

Madde : 2 

İşe Alma Biçimleri 

1. İşe alınmak için göçmen işçi istekleri isim vererek veya isimsiz olarak yapılabilir. İsimsiz istekler var
sa, gönderen ülkede resmi işçi bulma makamlarına, olanak bulunuyorsa alau ülkedeki resmi makamlar aracılı
ğıyla yapılacaktır. 

2. İşe alınmada, bu işlemler resmi makamlarca yürütülüyorsa idari giderler, tanıtma ve yerleştirme har
camaları göçmen işçi adayına yüklenmeyecektir. 

Madde : 3 

Sağlık Muayenesi ve Meslek Testi 

1. Göçmen işçi adayları işe alınma için sağlık muayenesi ve meslek testinden geçirilebilir. 
2. Sağlık muayenesi ve meslek testi, göçmen işçi adayının beden ve zihin yönünden işe elverişli olup ol

madığını, önerilen işe teknik açıdan yetenekli bulunup bulunmadığını saptamak ve sağlık durumunun kamu 
sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak amacıyla yapılır. 
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3. Sağlık muayenesi ve meslek testine ilişkin harcamaların geri ödenmesi düzenlemeleri, olanak bulun
duğunda ikili anlaşmalar kapsamına alınmakla, bu tür harcamaların göçmen işçi adayına yüklenmemesi sağlan
malıdır. 

4. işvereninin istemesi halinin dışında, kişisel bir iş önerisi almış göçmen işçi, sahtecilik durumu ortaya 
çıkmadıkça, meslek testine tabi tutulmayacaktır. 

Madde : 4 

Çıkış Hakkı - Giriş Hakkı. İdari Formaliteler 

1. Her Âkit taraf, göçmen işçiler için aşağıdaki haklan sağlamaya güvence verecektir : 
a) Uyruğu olduğu Âkit taraf ülkesinden çıkış hakkı. 
b) Çalışmasına izin verildikten ve gerekli belgelerini aldıktan sonra, ücretli iş aldığı Akit taraf ülkesine 

giriş hakkı. 
2, Bu haklar, mevzuat gereğince yapılmış, ulusal güvenlik kamu düzeni, kamu sağlığı ve ahlâkı açısın

dan gerekli kısıtlamalara bağlı tutulabilir. 
3- Göçmen işçi ve göç için gerekli belgeler, olabildiği ölçüde ücretten bağışık olacak, ya da idari giderler 

toplamını aşmayan bir miktar ödemeyle verilecektir. 

Madde : 5 

İş Sözleşmesine İlişkin Yöntem ve Formaliteler 

İşe alınması kabul edilen her göçmen işçiye, gideceği ülkeye hareketinden önce, iş sözleşmesi veya kesin iş 
önerisini içeren bir belge verilecektir. Bunlar, gönderen ve kabul eden ülkelerde geçerli dil veya dillerde yazılmış 
olmalıdır. 

İşe alınma işlemi resmi bir makamca veya resmen tanınmış bir istihdam kurumunca yapılıyorsa, belgenin 
hem gönderen hem de kabul eden ülkelerin en az bir resmi dilinde yazılmış olması zorunludur. 

Madde : 6 

Bilgi Verme 

1. Âkit Taraflar göçmen işçi adayları için şu bilgileri sağlayacak ve birbirlerine vereceklerdir. 
Konutlar, aile birleşimlerinin ne zamanlar, hangi koşullarda yapılabileceği, işin yapısı, ilk iş sözleşmesinin 

süresinin bitiminde yeni sözleşme olanakları, çalışma ve yaşama koşulları (hayat pahalılığı dahil), tazminatlar, 
sosyal güvenlik, barınma, beslenme, tasarrufların gönderilmesi, yolculuk ve ücretlerden yapılan sosyal bakım, 
sosyal güvenlik, vergiler ve diğer kesintiler için işçilerin katkıları, ayrıca, kabul eden ülkedeki kültürel ve dini 
koşullar hakkında da bilgi sağlanabilir. 

2. İşçi alımı, kabul eden devletin resmi kanalıyla yapılıyorsa yukarıda sözü edilen bilgiler, işçinin ülke
sinden hareketinden önce, onun anladığı bir dilde kendisine verilmeli ve gerçekler olduğu gibi anlatılarak bir 
karara varmasına olanak hazırlanmalıdır. Bu bilgilerin işçinin anlayacağı dile çevirisi yapılması gerekiyorsa, 
genel kural olarak, bunu gönderen ülke yapacaktır. 

3. Her Âkit Taraf, göçmen alma ve gönderme işlerinde yanıltıcı propagandayı önlemek için gerekli ted
birleri almayı üstlenir. 

Madde : 7 

Yolculuk 

1. Her Âkit Taraf, toplu resmi işçi almalarda, kabul eden ülkeye yapılan yolculuk giderlerinin göçmen 
işçiye verdirilmemesini sağlamayı üstlenir, ödemelerin nasıl yapılacağı ikili anlaşmalarla öngörülecektir. An
laşmalardaki önlemler, aileler ve bireysel gidişleri de kapsayacak genişlikte tutulabilir, 

2. Göçmen işçiler ve aileleri, işçi alan bir ülkeye giderken veya dönüşte, yolda akit taraflardan bir baş
ka ülkenin topraklarından transit geçmek durumunda iseler, toprağından geçilen devlet makamları yolculu-
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ğun kolaylaştırılması ve idari gecikme ve güçlüklerin önlenmesi için gerekli önlemleri alacaklardır. 
3. Âkit Taraflar, işçi alan ülkeye girişte, gönderen ülkeye kesin dönüşte ve transit'te, aşağıdaki husus

larda ithalat vergi ve resimlerinden bağışıklık sağlayacaklardır. 
a) Göçmen işçilerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin kişisel eşyaları ve taşınabilir malları. 
b) Mesleğinin icrası için gerekli, makûl miktarda, el aletleri ve taşınabilir cihazlar. 
Sözü geçen bağışıklıklar, ilgili devletin yasa ve tüzük hükümleri uyarınca tanınacaktır. 

BÖLÜM : III 

Madde : 8 
Çalışma îzni 

1. Her Âkit ülke, bu Sözleşmede öngörülen koşullarla, ücretli bir işte çalışmak için topraklarına girme
sine izin verdiği göçmen işçi için (bu belgeye gerek görülmediği haller hariç) çalışma izni verecek veya eski 
izninin süresini uzatacaktır. 

2. Ancak, ilk kez verilen bir çalışma izniyle, kural olarak, aynı işçiyi aynı işveren veya aynı işyerine 
bir yıldan fazla süre için bağlanmış sayılmaz. 

3. Çalışma izninin uzatılması o günkü istihdam durumunun elverdiği ölçüde, en az bir yıllık olarak ya
pılması kural olarak kabul edilmelidir. 

Madde : 9 
Oturma îznıi 

1. Ulusal mevzuat hüklümtaimce gerekliyse her Âkit taraf, bu sözleşmede belirtilen koşullarla ülkesin
de ücretli lise gürrney© halk tanıman; giöçmen işçilere oturma liznti verecektir. 

2. Oturana 'izimi ulusal mevzuat hükümleri uyarınca verilecek ve uzatma gerekliyse, kural olarak, çalışma 
izminim süresi kadar uzatılacaktır. Çalışma izni süreyle bağlı değilse, ve oturma iznji gerekliyse kural olarak 
verüüöcek ve en aiz bir yıl süreyle yenjilenecdkttir. Bu iz (nıin verilmesi ücretsiz olacak, veya ancak idari giderleri 
kapsayan bir mliikitara tabii olacaktır. 

3. Bu makide hükümleri, işbu sözleşmenlin 12 neft maddesi uyarınca göçmen işçinin yanımda olması kabul 
edilen aile bireyleri için de uygulanır. 

4. Bir göçmen işçli, hastahlk, kıaza veya iradesi dışında biir ruedenle çahışmaz durumdaysa ve bu durum 
yetklilli malkaımlarca onayilanımıışsa, kendisinin bu sözleşmenlin 25 nci maddesiinlin uygulanması amacıyla, kabul 
eden ülkede 5 aydan, az olmayan bür süre kalması için izin verilecektir. 

Ancak, hiç bir Âkit taraf, yukardaki fıkrada söz konusu izni bir göçmen işçiye verinken, ona İşsizük parası 
aldığı süreyi aşan bir süre tanımakla yükümlü değjildür. 

5. Yukardalkıi 1 ve 3 ncü paragraflar uyarınca verilmiş olan oturma izini, aşağıdaki haillerde geri ahna?* 
büaiir. ':i 

a) Ulusaü güvenlik, kamu düzeni ve ahlak sebepleri, 
ib) Kamu sağlığının ifcoruojması için resmi sağhlk yetıkililerince alması gerektiği söylemen önlemleri, sonucun 

ne olacağı toendlisıine biMrildiğli halde almamakta direnirse, 
c) Jiznlim geçerli olması İçin yerime getirilmesi gerekli bir temel koşulu yerine getirmezse, 

her Aklilt Taraf, oturma izninin geri alınması halinde, göçmen işçinin, o üliketajim usulüme ve yasalarına uygun 
oiaralk yargı organlarıma veya idari, malkarmlarına başvurma hakiki tanımayı sağlamayı üstlenir. 

Madde i: 10 
Kabul 

1, Kabul eden ülkeye varıştan sonra, yerleşmeleri ve alışrmaları için, göçmen işçilere ve aaletane her 
töülrlü bOgli ve öğüt verilerek,, gerekli yardım yapılacaktır. 

2. ©u amaçla, göçmen işçiler ve aile bireyleri kabul öddn ülkenin sosyal hizmet kurumlarından, kamu 
yaranma çalışan örgütlerinden ve kendi ülflelerinin konsolosluklarınım yardım ve destelerimden yararlanaeaik-
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laldır. Ayrıca, göçmen işçiler, o tükenilin işçilerinin aynı koşullarıyla îş ve îşçi Bulma Kuruimu biletlerinden 
de yararlanacaklardır. 

Kabııl eden ülke, durum gerektirirse; göçmen işçiler ve ailelerinin uyumunu kolaylaştırmak içim özel 
sosyal hizmetler sağlamaya çaba harcayacaktır. 

3. Âkit taraflar, göçmen işçiler ve ailelerinin, inançları uyarınca ibadet özgülüklerini sağlamakla yüküm
lüdürler, Âkit taraflar, mümkün olan ölçüde, ibadeti kolayfeştırae aklardır. 

Madde : 11 

Bakılmakla Yükümlü Kimselerin Nafaka Hakları 

1. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü, gönderen ülkede aile ilişki'lerindeiA ana - ıbalbahlktan, evlilik ve mi-
şanlılıküan, evlilik dışı doğan çocuklarıniki de dahil olmak üzere, bakıım'la yükümlü olan kimseler için mev
cut nafaka kesihtilerinin ödenmesine engel olmamalıdır. 

2. Âkit taraflar, yukarıda sözü geçen bakım paralarının ödenmesini sağlamak için gereki önlemleri ala
caklar ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilen yöntemi mümkün olduğu kadar uygulaya
caklardır. 

3. 1 nci fıkrada sözü geçen bakım paralarının hak sahiplerine ödenmesi, bu konuda doldurulacak başvuru 
formlarını vermek ve toplamak için her Âkit devlet, mümkün olduğu kadar ülke çapında tek bir resmi ma
kamı veya bölgesel bir makamı görevli ve yetkili kılacaktır. 

4. Bu madde hükümleri, mevcut olan veya ileride yapılacak ikili veya çok taraflı anlaşmaları etkilemez. 

Madde : 12 

Aile Birleşimleri 

1. Bir Âkit taraf ülkesinde usulüne uygun olarak iş bulmuş ve çalışan göçmen işçinin eşi ve kabul eden 
devlet mevzuatı uyarınca reşit olmayan evlenmemiş çocukları, göçmen işçinin bakmakta olduğu aile bireyleri 
olarak bu sözleşmenin uygulanmasıyla göçmen işçinin kendisine tanındığı şekilde, kabul eden devlet ülkesin
de, ilgili yasalar ve uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğü üzere göçmen işçinin yanına gelme hakkına sahip
tirler. Ancak, bu, göçmen işçinin ailesi için, çalıştığı bölgedeki yerli işçilerin oturdukları gibi, normal bir konutu 
bulunmasına bağlıdır. Âkit taraflar, aile bireyleri iznini, 12 ayı geçmeyen bir süre içinde verebilirler. 

2. Herhangi bir devlet, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle bu 
tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere, yukarda 1 n'ci fıkrada belirtilen aile birleşimlerini, göçmen işçinin, 
ailesinin gereksinmelerini karşılayabilecek yeterli ve sürekli kaynakları olması ek koşuluna bağlayabilir. 

3. Herhangi bir devlet, herhangi bir zaman, Avrupa. Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle, bu 
tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere, yukarda 1 nci fıkrada belirtilen izin verme yükümlülüğünü geçici ola
rak kaldırabilir. 

Bu tek yanlı kaldırma (ilga) kararı, bildiride belirtileceği üzere ülkenin bir veya daha fazla kesimleri için 
olabilir. Ancak alman önlemler başka uluslararası yüklemlerle çelişik olmama koşuluna bağlıdır. Bildiride, ka
bul eden devlet açısından, bu yükümlülüğü kaldırmak için geçerli özel nedenler belirtilmelidir. 

Bu tek yanlı yükümlülükten sıyrılma durumunu ortaya çıkaran her devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine aldığı önlemler hakkında tam bilgi verecek ve bu önlemlerin en kısa zamanda yayınlanmasını sağla
yacaktır. Bu devlet Avrupa Konseyi Genel Sekreterine önlemlerin ne zaman sona ereceği ve Sözleşme hükünv< 
lerinin ne zaman yeniden tam olarak uygulanmaya başlanacağım da bildirecektir. 

Bu geçici yükümlülükten sıyrılma durumu, kural olarak, bildirinin Genel Sekretere verilmesinden önce, o 
ülkenin söz konusu bölgesinde yerleşmiş göçmen işçilerce yetkili makamlara yapılmış aile birleşimi isteklerini 
etkilemeyecektir, 
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Madde : 13 
Konut 

1. Her Âkit taraf, konut ve kiralama konularında, göçmen işçilere, yasa ve tüzüklerde öngörülmüş haklar
da, kendi yurttaşlarından farksız biçimde davranacaktır. 

2. Her Âkit taraf, yetkili ulusal makamlarının, ilgili konsolosluklarla da işbirliği yaparak, araştırmalar 
yürütmeyi ve kendi yurttaşlarına olduğu gibi göçmen işçilere de yerleşme bakımından uygun barındırma 
standartları oluşturmayı üstlenir. 

3. Her Âkit taraf, göçmen işçilerin verecekleri kiralar bakımından kötüye kullanılmasına bu alandaki 
yasa ve tüzükler uyarınca engel olmayı üstlenir. 

4. Her Âkit taraf, yetkili ulusal makamlarının olanakları çerçevesinde göçmen işçilerin konutla/ının el
verişli olmasını sağlayacaktır. 

Madde : 14 
Öneğitim - Okul Eğitimi - Dil Eğitimi 

Meslek Eğitimi ve Yeniden Eğitim 

1. Bir Âkit tarafın topraklarına resmen kabul edilmiş olan göçmen işçiler ve aile bireyleri, o ülkenin iş
çileri ile aynı ilkeler ve aynı koşullarla, genel eğitim, mesleki eğitim ve yeniden eğitim olanaklarma ve ilgili 
kurumların genel yönetim ve giriş kurallarına bağlı olarak yüksek eğitim yapmaya hak sahibi olacaklardır. 

2. Meslek okullarına ve meslek eğitimi merkezlerine giriş sağlayabilmek için, kabul eden devlet, dilini, 
ya da birden çoksa dillerinden birini öğretmeye yardımcı olacaktır. 

3. Yukardaki 1 ve 2 nci fıkralarının uygulanması amacıyla burslar verilmesi olanağının aranması, bu Söz
leşmenin 12 nci maddesindeki hükümler uyarınca kabul eden devlet ülkesinde, aileleriyle birlikte oturan ço
cuklar için kendi yurttaşlarına tanınan kolaylıklardan yararlandırılması Âkit ülkelerin değerlendirilmesine 
bırakılmıştır. 

4.- İşçilerin gönderen ülkede edindiği daha önceki dereceleri, diplomaları ve meslek başarı belgeleri, ikili 
ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemeler uyarınca, her Âkit ülke tarafından tanınacaktır. 

5. İlgili Akitler, meslek eğitimi ve staj programlarını, bu madde anlamı içinde, işçilerin kendi kaynak 
ülkelerine dönüşteki gereksinmeleri karşılayabilecek biçimde düzenlemeye çaba harcayacaklardır. 

Madde : 15 

Göçmen İşçinin Anadili Öğretimi 

Âkit taraflar, yapılacak ortak bir anlaşma ile, göçmen işçilerin çocuklarına, başka öğretiler arasında, 
anadil öğretilmesi için özel kurslar düzenlenmesi konusunda harekete geçeceklerdir. 

Madde : 16 

Çalışma Koşulları 

1. Çalışma koşulları konusunda işe girmesine izin verilmiş göçmen işçiler, yerel işçilere uygulanan yasa 
ve yönetim kuralları, toplu iş sözleşmeleri ve görenekler bakımından onlar kadar esirgeneceklerdir. 

2. Bireysel sözleşmelerle, yukardaki paragrafta belirtilen eşitlik ilkesini kaldırmak olanağı yoktur. 

Madde : 17 

Tasarrufların Gönderilmesi 

L Âkit Taraflar, mevzuatta belirtilen düzenlemelere, göçmen işçilerin kazandıklarının ve biriktirdik
lerinin tamamını veya bir kısmını göndermek istediğinde transfer izni vereceklerdir.» 

Bu hüküm, göçmen işçilere ödenen bakım paralarını da kapsar. Bakım paralarının gönderilmesi de engellen
meyecek, zorluk çıkarılmayacaktır. 
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Her Âkit Taraf, ikili anlaşmalar veya başka yollarla, göçmen işçilere, kabul eden ülkeden ayrıldıklarında, 
birikmiş paralarını transfer etmeleri için izin verecektir, 

Madde : 18 

Sosyal Güvenlik 

L Her Âkit Tarafı, topraklarındaki göçmen işçilere ve aile bireylerine, sosyal güvenlik alanında ulusal 
yasalar ve Âkit Taraflar arasında yapılmış veya yapılacak ikili ya da çok yanlı anlaşmalar koşullarına bağlı 
olarak, kendi yurttaşları ile eşit muamele yapmayı üstlenir. 

2. Âkit Taraflar, ikili ya da çok yanlı anlaşmalarla göçmen işçilerin ve aile bireylerinin, daha önCe başka 
ülkelerde edinilmiş haklarının ve kazanılmış istihkaklarının korunmasını güvence altına almaya da çaba harca
yacaklardır. 

Madde : 19 

Sosyal ve Tıbbi Yardım 

Her Âkit Taraf topraklarında hukuki olarak bulunan göçmen işçilere ve aileleri bireylerine, uluslararası 
anlaşmalar, özellikle 1953 yılında yapılmış Sosyal ve Tıbbi Yardım Hakkında Avrupa Sözleşmesi yükümlü
lükleri uyarınca, kendi yurttaşlarına yapmakta olduğu esaslar üzerinden, sosyal ve tıbbi yardım yapmayı üst
lenir. 

Madde : 20 

îş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sanayi Hijyeni 

1.- îş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma ve sanayi hijyeni hususlarında, göçmen işçiler, bu
lundukları ülkenin yurttaşları ile eşit olarak, yasaların uygulanmasında, toplu sözleşmelerde ve kendilerine öz
gü durumlarda aynı hak ve korunmaya sahip olacaklardır. 

2. Kabul eden ülkede bir iş kazasında sakatlanan veya meslek hastalığına yakalanan göçmen işçi, o ülke 
yurttaşlarının yararlandığı ilkelerle eşit olarak mesleki tedaviden yararlanacaktır. 

Madde : 21 

Çalışma Koşullarının Denetlenmesi 

Her Âkit Taraf, göçmen işçilerin çalışma koşullarını, kendi yurtaşı işçilerininkine eş olarak denetleyecektir. 
Bu denetimler, kabul eden ülkenin yetkili organ veya kurumlarınca veya yetkili kılınmış makamlarca yapıla
caktır. 

Madde : 22 

ölüm 

Her Âkit Taraf, öz yasaları veya gereğinde ikili anlaşmalar çerçevesinde, iş kazaları sonucunda ölen göç
men işçinin cenazesinin kendi ülkesine taşınması için gerekli tüm yardımları sağlayacaktır. 

Madde : 23 

Gelirlerin Vergilendirilmesi 

1. Akit Taraflar arasında, daha önceden yapılmış veya ilerde yapılacak Çifte Vergilendirmeyi önleme an
laşmalarını etkilemeksizin, göçmen işçilerin gelirleri, vergi, harç, rüsum, katkı gibi ne isim ve ne biçimde olur
sa olsun, o ülkenin benzer işlerdeki yurttaşlarının gelirlerinden daha fazla miktarda kesintiye konu olmama
lıdır. özellikle diğerlerine uygulanan vergi ve harçlardan indirimler ve bağışıklıklar varsa göçmen işçiler de 
bunlardan yararlanacaklar; çocuk paraları dahil olmak üzere bütün ödeneklere de hak kazanacaklardır. 

2- Âkit Taraflar, ikili veya çok yanlış anlaşmalarla, göçmen işçilerin gelirlerinden çifte vergi alınmasını 
önlemek için alınabilecek önlemleri de kendi aralarında kararlaştıracaklardır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 944) 



— 14 — 

Madde : 24 

Sözleşmenin Bitimi ve îşe Son Verme 

İv Belli bir süre için yapılmış iş sözleşmesinde bu sürenin bitiminde, bir iptal durumunda, belli süre içm 
yapılmayan sözleşmelerin iptali isteminde, göçmen işçiler, yasalar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerinden o 
ülkenin yurtaşı işçilerden daha az olmaksızın yararlanacaklardır. 

2. Bireysel veya toplu işten çıkarma halinde, göçmen işçilere o ülkenin yurtaşı işçilere yasalar ve toplu 
sözleşmeler hükümlerince yapılan, özellikle, ihbar süre ve biçimleri, ihbarsız yapılan fesihlerde tazminat iste
yebilirle gibi işlemler aynen yapılacaktır. 

Madde : 25 

Yeniden îş Verme 

1. Bir göçmen işçi, genel işsizlik veya uzun süren hastalık gibi kendi elinde olmayan sebebîerle işini kay
bederse, kabul eden devlet, yasa ve tüzükleri hükümlerine bağlı olarak, onun yeniden işe girmesini kolaylaş
tıracaktır. 

2. Bu durumlarda, kabul eden devlet, sözkonusu göçmen işçinin yeniden meslek eğitimi ve mesleki rehabili
tasyonu için mümkün olan önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Madde : 26 

Kabul Eden Devlette Mahkemeye ve Yönetici Makamlara Başvurma Hakkı 

1. Akit Taraflar, hukuk usulleri bakımından, göçmen işçilere, kendi yurttaşlarına tanıdıklarından daha 
az olmayan haklar tanıyacaklardır. Göçmen işçilerin, o ülkenin yurttaşîanyla eşit olarak kişileri, malları, hak
ları ve çıkarları hukuki ve kazai bakımlardan korunacaktır. 

Özellikle, kabul eden devletin yurttaşları gibi, hukuk usullerine uygun olarak, yetkili mahkemelere ve ida
ri makamlara başvurma hakkına sahip olacaklar, işverenlerle, aile bireyi erİ3de veya üçüncü kişilerle düştük
leri uzlaşmazlıklarda, kanunla yetkili kılınmış kimselerin yardımlarından da yararlanabileceklerdir. Kabul 
eden devletin uluslararası özel hukuk kuralları bu madde hükmü kapsamına girmez. 

2. Her Âkit Taraf, hukuk ve ceza davalarında göçmen işçilere, kendi yurttaşlarına uygulanan usule eşit 
olarak adli yardım sağlayacak, dili anlamama veya konuşamama durumlarında tercüman bulundurulacaktır. 

Madde : 27 

İstihdam Hizmetlerinin Kullanılışı 

Her Âkit Taraf, ülkesine resmen kabul ettiği göçmen işçiler ve aile bireylerinin, kendi yurttaşlarının yarar
landığı İş Bulma Kurumlarından, yasalar ve tüzükler hükümleri ve uygulama esaslarına bağlı olmak üzere, 
aynı koşullarla yararlanmaları hakkını tamrlar. 

Madde : 28 

Sendikal Haklar 

Her Âkit Taraf, kendi yurttaşlarına yasalarla verdiği ekonomik ve sosyal çıkarlarım korumaya ilişkin 
sendikal hakları, göçmen işçilere de verecektir. 

Madde : 29 

İşletmeciliğe Katılma 

Her Âkit Taraf, kendi yurttaşı işçilerin bağlı olduğu koşullarla, göçmen işçilerin de işletmeciliğe katılma
sını mümkün olduğu kadar kolaylaştıracaktır. 
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BÖLÜM - IV 

Madde : 30 

Yurda Dönüş 

1. Her Âkit Taraf, göçmen işçiler ve ailelerinin anayurtlarına kesin dönüşlerinde yardımcı olmak için özel
likle 7 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında belirtilen hususlar gözönünde tutularak, mümkün olan gerekli 
önlemleri alacaktır. Mali yardım hususu, Âkit Tarafların takdirine bırakılacaktır. 

2. Göçmen işçilerin anayurtlarına dönmelerinden önce, kabul eden ülke, onlara, gidecekleri ülke ile te
masta bulunarak yeniden yerleşme koşullarına ilişkin bilgileri vermeye çalışacak, özellikle aşağıdaki husus
larda bilgileri alabilmelerine yardımcı olacaktır. 

—• Anayurtlarındaki çalışma koşulları ve olanakları, 
— Ekonomik yeniden uyum için mali yardım, 
— Yurt dışında kazanılmış sosyal güvenlik haklarının devamı, 
— Konut bulmak için kolaylıklar, 
Yurt dışında edinilmiş mesleki unvanların denkliği ve resmen belgelendirilmesi için geçilmesi gerekli sı

navlar, 
— Denklik için gerekli eğitim belgeleri, böylece göçmen işçi çocuklarının yıl kaybetmeksizin okula devam 

edebilmeleri. 

BÖLÜM - V 

Madde : 31 

Kazanılmış Hakların Korunması 

Bu sözleşmenin hiç bir hükmü, göçmen işçilerin, kabul eden ülkenin ulusal mevzuatı veya taraf olduğu 
ikili ve çok yanlı anlaşmaların uygulanması bakımından, o ülke yurttaşlarından farklı, daha az kayrılan kişiler 
olmasına yol açacak biçimde yorumlanamaz. 

Madde : 32 

Bu Sözleşme ile Âkit Tarafların Yasaları ve Uluslararası Anlaşmalar Arasındaki ilintiler 

Bu sözleşmeyle korunan kişilere, Âkit Tarafların yasalarınca, ikili ve çok yanlı antlaşmalar, sözleşmeler, 
anlaşmalar ve bunların uygulama usulleriyle esasen daha avantajlı durumlar verilmişse veya verilecekse, bu 
sözleşme hükümleri bunları olumsuz olarak etkilemeyecektir. 

Madde : 33 

Sözleşmenin Uygulanması 

I.- Bu sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren bir yıl içinde bir «Danışma Komitesi» kurulacaktır. 
2. Her Âkit Taraf, Danışma Komitesine bir temsilci atayacaktır. Avrupa Konseyinin bütün diğer üyeleri 

Komitede konuşma hakkı olan gözlemciler bulundurabilir. 
3J Danışma Komitesi, sözleşmenin uygulamasını geliştirmek ve kolaylaştırmak, ayrıca sözleşmeyi değiştir

mek için Âkit Taraflarca yapılacak önerileri inceleyecektir. 
4. Danışma Komitesinin düşünce ve tavsiye kararları Komite üyelerinin çoğunluğunca alınır. Ancak, Söz

leşmeyi değiştirme kararlan oybirliğiyle kabul edilmelidir. 
5. Yukarda sözügeçen Danışma Komitesinin düşünce, tavsiye ve değişiklik kararlan Avrupa Konseyi Ba

kanlar Komitesine sunulacak, Bakanlar, yapılması gereken üzerinde yargıya varacaklardır. 
6. Danışma Komitesi en az iki yılda bir olmak üzere, Konsey Genel Sekreterinin çağrısı üzerine top

lanacaktır. Buna ek olarak, Âkit Taraflardan ikisinin isteği üzerine ve ayrıca da, bir Âkit Tarafça 12 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması istemiyle toplanabilir. 
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7. Danışma Komitesi, belli aralıklarla, bu sözleşmenin kapsadığı konularda, Âkit Tarafların ülkelerinde 
geçerli yasalar ve tüzüklere ilişkin bilgileri içeren raporlar yayınlayacak ve Bakanlar Komitesine sunacaktır. 

BÖLÜM - VI 

Madde : 34 

İmza, Onaylanma, Yürürlüğe Giriş 

1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açık olacaktır. Onay, kabul veya teyit bel
geleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir. 

2. OBu Sözleşme beşinci onay kabul veya teyit belgesinin verilmesi tarihini izleyen üçüncü ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

3. Onaylayan, kabul veya teyit eden devlet açısından, Sözleşme, kendi belgesinin veriliş tarihini izleyen 
üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde : 35 

Ülkeler İçin Geçerlilik 

1. Başka ülkelerin Uluslararası ilişkilerini yürütmekle sorumlu ve onların adına yükümlülüğe girme yet
kisiyle donatılmış her devlet, imza sırasında veya onay, kabul ya da teyit belgelerini verdiğinde, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle, bu Sözleşmenin o ülkelerin hepsi veya bir bölümü için de geçerli ol
duğunu belirtebilir. 

2. Yukardaki fıkrada sözü edilen bildiride yapılan beyan sonradan geri alınabilir. Geri alınma, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine bildiriyle duyuruluşu tarihinden altı ay sonra geçerli olur. 

Madde : 36 

Saldı Oylar 

1. Herhangi bir Âkit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul ya da teyit ettiği zaman aşağıdaki dokuz 
madde dışında II ve IV ncü bölümlerdeki bir veya bir kaç maddeyi, hakkım saklı tutarak kabul etmeyebilir. 
4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25 ve 26 ncı maddeler mutlaka kabul edilmesi gerekli maddelerdir. 

2. Herhangi bir Âkit Taraf, herhangi bir zaman, yukardaki fıkrada sözü geçen bir saklı oy hakkını 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yaptığı bir bildiriyle kaldırabilir. Bu kaldırma, bildirinin alındığı 
gün geçerlik kazanır. 

Madde : 37 

Sözleşmenin Geçersizliği 

1. Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiriyle Sözleşmenin kendisi için 
geçersizliğini belirtebilir. Geçersizlik beyanı, bildirinin alınışı tarihinden altı ay sonra etkili olacaktır. 

2. Âkit Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girişinden başlayarak ilk beş yıl içinde geçersizlik bildirisi yapa
mazlar. 

3. Avrupa Konseyi üyeliği kalkan bir ülke Sözleşme için de Âkit Taraf olmaktan çıkar. Bu, Konsey üye
liğini kaybediş tarihinden altı ay sonra geçerli olur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 944) 
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Madde : 38 

Bildiriler 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aşağıdaki durumları, üye ülkelere bildirecektir : 
a) İmza, 
b) Onay, kabul veya teyit belgesi verilmesi, 
c) 12 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında sözü geçen bildiri verilmesi hali, 
d) 34 ncü maddede sözü edilen sözleşmenin yürürlüğe giriş hali, 
e) 35 nci madde hükümlerince yapılan bildiri, 
f) 36 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmüne uygun yapılmış olan saklı oy durumu, 
g) 36 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmünce saklı oy hakkının kaldırılması hali, 
h) 37 nci madde hükmüne uygun yapılmış olan bildiri ve geçersizlik durumunun ortaya çıktığı tarih. 
Aşağıda imzası bulunanlar ve imzaya tam yetkili olarak, tanık önünde bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Kasım 1977'de Strazburg'da, iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca 
olarak düzenlenmiştir. İmzalı tek metin Avrupa Konseyi arşivine konacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekrete
ri, onaylı örnekleri, imzacı devletlere verecektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 944) 





CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yılı : 18 ( S ı r a S a y i S I : 9 4 5 ) 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. 

(M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 279) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 .6, 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2440 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 • İ6 ;. 1979 tarihli 99 ncu Biriej'minde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Göçmen 
İşçilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakuş 

Millet Mecisi [Başkanı 

Not: Bu tasarı 6 . \11 j. 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
24, 26, 4; 5 . 6 ,. 7979 tarihli 82, 84 ve 99 -ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mecisfi 
S. Sayısı: 279). 

TC 
Başbakanlık 2,11.1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı:101-322/08185 

MİLLET MECLİSİ BAŞJKANLIĞŞNA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan İve Türkiye Büyü; Mîllet Meclisine sunulması Balkanlar Kurulunca 
30 . 9 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Göçmen İşçinin Hukuki İStatüsüne İlişkin Avrupa (Sözleşmesinin Onay-
tanmasının Uygun (Bulunduğuna dair Yasa Tasarısı» ve gerekçesi ile 'eki sözleşme ilişikte gönderilmliştir. 

Gereğinin yapılmasını (izinlerine saygıyla sunarım. '' 
Bülent Ecevit 
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GEREKÇE 

Avrupa Konseyi çerçevesinde Göçmen İşçinin Yasal Statüsü ile ilgili bir sözleşmenin hazırlanması, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesince, 1966 Avrupa Konseyi Çalışma programına alınmış ve oluşturulan bir karma 
komiteye bir tasan hazırlanması görevi verilmiş'tiir. Karma Komite çalışmaları sırasında işçi meseleleriyle 
uğraşan çeşitli milletlerarası örgüt ve meslek kuruluşunun görüşlerinden faydalanılmıştır. 

Karma Komite 10 Temmuz 1967 ile 17 Mart 1971 tarihleri arasında 11 toplantı yapmış ve tasarı, Danış
ma Mecîisiriin önerileri istikametinde yapılan değişikliklerle beraber Mayıs 1971 'de Bakanlar Komitesine ha
vale edilmiştir. Sözleşme tasarısı üzerinde komitedeki gerekli çalışmaların bitiminden sonra, Mayıs 1977 ta
rihinde 'ka'bul olunarak, 24 Kasım 1977 tarihinde üye ülkelerin imzasına açılması kararlaştırılmıştır. 

Sözleşme, Avrupa insan Hakları Sözleşmesinde öngörülen insan hakları ve temel hürriyetlerinii korumak 
ve geliştirmek hususundaki Avrupa Konseyi amaçlarına hizmet etmekte, sözkonusu teşkilatın sosyal alanlar
da gerçekleştirdiği diğer sözleşmelerle, Avrupa Sosyal Şartına da uygunluk gösteririekltedur. 

Sözleşmenin anagayesi Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin diğer üye ülkelerde çalışan işçilerinin, bulunduk
ları ülkenin işçileriyle, yaşama ve çalışma şartları bakımından mümkün olduğu oranda eşit muameleye tabi 
tutulmaları ve kendilerinin ve ailelerinin sosyal alanda ilerlemelerini sağlayacak şekilde, göçmen işçinin yasal 
statüsünü tanzim etmektir. 

Sözleşmenin hükümleri, göçmen işçilerin yasal durumunun anakonuları ve özellikle işe alma, tıbbi mua
yene ve mesleki sınav, seyahat, oturma ve çalışma izni, aile fertlerinin bir araya getirilmesi, çalışma koşulla
rı, tasarruflarının transferi ve sosyal güvenlik, sosyal ve tıbbi yardım, çalışma mukavelesinin süresinin sona 
ermesi, işten çıkartma, yeniden işe alma ile ilgilidir. , 

Sözleşmenin en fazla dikkati çeken hükümleri arasında, iradesi dışındaki sebeplerle işsiz kalan bir göç
men işçiye işçi kabul eden devletin toprakları üzerinde, diğer bir iş arayabilmek için, en az 5 ay müddetle 
oturma hakkının tanınması gösterilebilir. 

Aynı şekilde, oturma izni, Sözleşmede sınırlı olarak belirtilmiş bulunan bir sebeple, geri alınacak olan bir 
göçmen işçiye işçi kabul eden devldtün adli veya idari bir makamına etkin başvurma hakkının tanınması ön
görülmüştür. 

Sözlemeye göre aile fertlerinin bir araya getirilmesi, belli sayıdaki koşullar tamamlandığı takdirde on 
iki aylık bir süre 'içinde sağlanacaktır. Bununla beraber işçi kabul etme kapasitesi konusunda istisnai güçlük
lerle karşılaşan bir devlet, on iki aylık süreye geçici olarak uymayabilir; bu. Sözlemeye aykırı hareket etmek 
imkânı bir seri kesin koşula bağlıdır. 

Bu suretle Sözleşme, Göçmen işçinin Yasal Statüsüyle ilgili meseleleri düzenleyen genel bir çerçeve oluş
turmaktadır. Bu nedenle de, Sözleşme, iç mevzuat hükümlerine ve Akit ülkeler arasında aktedilmiş veya mil
letlerarası Anlaşmalara da atıfta bulunmaktadır. 

Sözleşmenin, Avrupa'daki ekonomik ve sosyal durumda meydana gelebilecek gelişimlere uyumunu sağla
yabilmek için, 33 ncü madde ile, b'ir Danışma Komitesinin kurulması öngörülmüş olup, oluşumu ve işleyişi 
hükme bağlanmıştır 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesinin Avrupa'da işçilere ait ilk yazılı belgeyi oluşturması 
ve sanayileşmiş, diğer bir deyimle, işçi kabul eden ülkelerin verdiği ilke ödünleri kapsayan prensiplerden mey
dana geldiği gözönünde tutulursa, işçi hakları konusundaki değeri anlaşılabilecektir. 

Bu Anlaşma ayrıca, Türkiye'nin daima ikili planda temin etmeye çalıştığı bazı hakların Avrupa çerçeve
sinde belgelenmesine imkân vermiştir. 

Netice olarak, 24 Kasım 1977 tarihinde imzaya açılan ve tarafımızdan imzalanmış olan sözkonusu Söz
leşmenin onaylanmasının uygun ve faydalı olacağı düşünülmektedir. 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
7 . 6 . 1979 

Sıra Sayısı 
M. M. C S. Ö z e t i 

279 Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE î 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHÎ : 7 . 9 . 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, 
TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Sosyal İşler Komisyonuna : 15 gün. 
2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna : 15 gün. 
3. Gündeme : 25 . 6 . 1979. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 11644 
Karar No. : 4 

Sosyal İşte* Komisyonu Raporu 

14 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Göçmen 
İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Ta
sarısı, Sosyal İşler Komisyonunun 14 . 6 . 1979 tarihli toplantısında, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılma
sıyla incelendi ve görüşüldü. 

Göçmen işçinin yasal statüsünü tanzim eden, insan hak ve temel özgürlüklerini geliştirmek konusunda 
Avrupa Konseyi amaçlarına hizmet eden, göçmen işçinin; işe alma, tıbbi muayene, mesleki sınav, seyahat, 
oturma ve çalışma izni, çalışma koşulları, transferler, sosyal güvenlik, işe alma, işten çıkarma gibi konularını 
içeren işbu yasa tasarısının gerekçesi. Komisyonumuzca da benimsenmiş ve tasarı Millet Meclisinden gelen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Rize 

Talât Doğan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara; 

Ergün Ertem 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
İstanbul 

Solmaz Belül 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Hatay 

Kemal Kılıçoğlu 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 



Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Sezai O'Kan 

Üye Uye 
Kastamonu Nevşehir 

Münif İslamoğlu Ragıp Üner 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Halil Tunç 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtına Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/644 
Karar No. : 10 

22 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 6 . 1979 tarihli toplantısında, ilgili Dışişleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü, 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği üzere; Göçmen işçinin yasal statüsü ile ilgili Sözleşme, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesince çalışma programına alınmış ve kurulan Karma Komite çalışmaları sırasında 
işçi meseleleriyle uğraşan çeşitli milletlerarası örgüt ve meslek kuruluşunun görüşlerinden faydalanmıştır. 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde öngörülen insan hakları ve temel hürriyetlerini korumak ve geliş
tirmek hususundaki Avrupa Konseyi amaçlarına hizmet etmekte, üyesi ülkelerin vatandaşı olan göçmen işçile
rin yaşama ve çalışma koşulları açısından işçi alan ülkelerin vatandaşlarının tabi tutuldukları statü düzeyin
den daha düşük düzeyde olmayacak şekilde kendilerine ve ailelerine sosyal alanda ilerlemeyi sağlayacak şekil
de hazırlanan bu Sözleşme aynı zamanda da aile fertlerinin bir araya getirilmesini sağlamıştır. 

Bu Sözleşme göçmen işçinin tüm yasal statüsünü koruyan ve yabancı işçi kabul eden üye ülkelerin ver
dikleri ilk Ödün olması nedeni ile büyük değer kazanmaktadır. 

Komisyonumuz bütün bu nedenleri göz önünde tutarak ve ülke yararına olacağına inandığından, yasa ta
sarısını benimsemiş ve Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Kanunda Başkan ve 
Samsun 

Sözcü 

Ziya Gökalp Mülayim 

Üye 
İstanbul 

Besim Üsti'mel 

Üye 
îzmir 

Şeref Bakşık 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 

Üye 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergim 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı. 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 
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Üye 
tstan'bul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Metin Toker 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Uye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
Toplantıda bulunamadı. 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — Göçmen İşçinin Hukukî Statüsüne 
İlişıkin Avrupa Sözleşmesinin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, . 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

6 — 

I MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

I Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
I Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
I Dair Yasa Tasarısı 

MADDE 1, — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
I İlişkin Avrupa Sözleşmesinin onaylanması uygun 
I bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü
rürlüğe girer, 

I MADDE 3. — Bu Kanunu akkanlar Kurulu yü
rütür. 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 



SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — Miillet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Yasa Tasarısı 

MADDE L — M'illet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 
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KÜLTÜR VARLIKLARININ KANUNSUZ İTHAL, İHRAÇ VE MÜLKİYET TRANSFERİNİN ÖNLEN
MESİ VE YASAKLANMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ SÖZLEŞME 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 12 Ekim - 14 Kasım 1970 tarihleri 
arasında, Paris'te yaptığı XVI. Dönem toplantısında, 
Genel Konferans'ın XIV. Dönem toplantısında kabul edilen Uluslararası Kültür İşbirliği İlkeleri Bildirisi hü
kümlerinin önemini hatırlatarak, 

Kültür varlıklarının bilimsel, kültürel ve eğitsel amaçlarla uluslar arasında mübadelesinin insanlık uygarlığı 
bilgisini derini eştirdiğini, tüm ulusların kültürel yaşamını zenginleştirdiğini ve uluslar arasında karşılıklı saygı 
ve itibar yarattığını gözönünde bulundurarak, 

Kültür varlıklarının halkların kültür ve uygarlıklarının temel öğelerinden biri olduğunu, bunların gerçek değer
lerine ancak kökenlerinin, tarih ve çevrelerinin en büyük belginlikle bilinmesi halinde kavuşacaklarını gözönün
de bulundurana, 

Kendi topraklarındaki kültür değerlerinden oluşan varlığı hırsızlık, kaçak kazı, kanunsuz ithal ve ihraç tehli
kelerine karşı korumanın her Devlet için bir görev olduğunu gözönünde bulundurarak, 
Her Devletin, bu tehlikeleri önlemede kendi kültür varlıklarına olduğu kadar, bütün ulusların kültür varlıkla
rına karşı da saygılı olma bakımından manevi sorumlulukları bulunduğu bilincine varmasının kaçınılmazlığım 
gözönünde bulundurarak, 

Müze, kütüphane ve arşivlerin birer kültür kurumu olarak kendi koleksiyonlarını derlemede dünyaca benim
senmiş törel ilkelere bağlı kalmayı gözetmekle görevli olduklarını gözönünde bulundurarak, 
Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin, UNESCO'nun, ayrıca uluslararası sözleş
melerde öğütleyerek kolaylaştırmakla görevli bulunduğu, uluslar arasında karşılıklı anlayışı engelleyeceğini göz
önünde bulundurarak, 
Etkili olabilmesi için, kültür varlıkları korunmasının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de ör
gütlenmesi gerektiğini ve bunun Devletler arasında yakın işbirliğini zorunlu kıldığını gözönünde buhındura-
rak, 
UNESCO Genel Konferansının bu amaçla daha önce 1964 de bir örgütlenme kabul etmiş bulunduğunu göz
önünde bulundurarak, 

Gündemin 19 ncu maddesinde yer alan Kültür varlıklarının kanunsuz yollardan ithal, ihraç ve mülkiyet trans
ferinin önlenmesi ve yasaklanması ile ilgili olarak ileri sürülen yeni önerilerden de yararlanarak, 
XV nci Dönem toplantısı sırasında bu sorunun uluslararası bir Sözleşmeye konu teşkil edeceğini kararlaştır
dıktan sonra, 
İşbu Sözleşmeyi, bugün, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul etmiştir. 

Madde 1 
Bu Sözleşme hükümlerine göre, dinsel nitelikte olsun olmasın, her Devlet tarafından arkeoloji, tarih ön
cesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak gösterilen ve aşağıdaki kategorilere giren de
ğerler kültür varlığı sayılırlar : 
a) Az bulunur zooloji, botanik, mineraloji ve anatomi örnekleri ile koleksiyonlar, paleontoloji bakımın

dan değer taşıyan nesneler; 
b) Bilim ve teknik tarihi ile askeri ve sosyal tarihi de kapsayan tarihe, ulusların idare adamlarının, bil

ginlerinin, düşünür ve sanatçılarının hayatlarına ve önemli olaylara değgin varlıklar; 
c) Kanuna uygun veya aykırı olarak yapılan kazı ve arkeolojik bulgu ürünleri; 
d) Tarih ve sanat değeri taşıyan anıtlar ile arkeolojik şiflerden artakalmış kırık, dağınık parçalar; 
e) Yüz yıldan daha eskiye ait sikke, hakkedilmiş mühür, kitabe ve benzeri şeyler; 
f) Etnolojik gereçler; 
g) Sanat değeri bulunan aşağıda gösterilmiş varlıklar : 
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i) Her türlü satıh üzerine, her türlü malzeme ile ve elle yapılmış tablolar, resimler, desenler (Elle 
süslenmiş imalât ürünleri ile sanayie değgin desenler bunların dışındadır); 

ii) Her türlü malzemeden yapılmış orijinal heykeller, heykelcilik sanatına değgin ürünler; 
iii) Orijinal gravürler, baskılar ve taşbasmalar; 
iv) Her türlü malzemeden meydana getirilmiş sanat değeri bulunan montajlar ve asamblajlar; 

h) Az bulunur el yazmaları, 1500 yıllarından ön:s yapılmış baskılar, tarih, edebiyat ve bilim yönünden 
özel önem taşıyan eski kitaplar, yayınlar, belgeler (tek veya koleksiyon halinde), 

i) Posta ve damga pulları ile benzeri pullar (tek veya. koleksiyon halinde); 
j) Arşivler (plak, fotoğraf ve sinema arşivleri dahil); 
k) Yüz yılı aşkın döşeme eşyaları ve eski müzik aletleri, 

Madde 2 
1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve 

mülkiyet transferinin, ülkelerin bu varlıklarınd m yoksullaşmalarının başlıca nedenlerinden biri olduğu
nu ve bir uluslararası işbirliğinin bu davranışlardan doğacak tehlikelere karşı korunmada en etkili yol
lardan biri olduğunu kabul ederler. 

2. Taraf Devletler, bu amaçla, ellerindeki olanaklar ölçüsünde, bu davranışlara karşı özellikle nedenleri 
ortadan kaldırmak, sürüp gitmeleri önlemek ve zararların telafisine yardım etmek yoluyla mücade
leyi taahhüt ederler. 

Madde 3 
Bu Sözleşme gereğince taraf Devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı olarak yapılan kültür varlıkları 
ithali, ihraç ve mülkiyet transferi kanunsuzdur. 

Madde 4 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Develer , aşağıdaki kategorilerde yer alan kültür varlıkla
rının, bu Sözleşme gereğince her Devletin kendi öz kültür varlığı olduğunu kabul ederler : 
a) İlgili Devletin vatandaşlarının tek veya kollektif dehasından doğmuş kültür varlıkları ile o Devletin 

topraklarında, yabancı uyruklu veya vatansız olarak ikamet eden kimselerin yarattıkları, o Devletçe 
önemli sayılan kültür varlıkları; 

b) Ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları; 

c) Arkeoloji, etnoloji ve tabii bilim misyonlarının, varlıkların esas sahibi olan ülkenin yetkili mercilerinin 
muvafakati ile edindikleri kültür varlıkları; 

d) Serbestçe kabul edilmiş mübadelelere konu te kil etmiş kültür varlıkları; 
e) Varlıkların esas sahibi olan ülkenin yetkili mercilerinin muvafakati ile parasız edinilmiş veya kanun 

yollarından satın alınmış kültür varlıkları. 

Madde 5 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Deve le r kendi kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve 
mülkiyet transferlerine karşı korunmasını sağlamak amacı ile ve aşağıda sıralanmış görevleri etkili olacak 
şekilde yerine getirmek üzere ülkelerinde, şayet mevcut değilse, kendilerine uygun düşen koşullar içerisinde 
ve yeter sayıda kalifiye personelden oluşan bir veya bir kaç «kültür varlıklarını koruma servisi» meydana 
getirmeyi taahhüt ederler : 

a) Kültür varlıklarının korunmasını, özellikle ön m ü sayılan kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve 
mülkiyet transferinin önlenmesini sağlayacak kanun ve tüzük tasarıları metinlerinin hazırlanmasına 
katkıda bulunmak; 

b) İhraç edilmesi, ulusal kültür varlıklarında his edilir bir yoksullaşmanın nedeni olacak kamu veya kişi 
malı, önemli kültür varlıklarının, ulusal düzey le korunması esasına uygun bir envantere göre listesi
ni yapmak ve bunu günü gününe işlemek; 
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c) Kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için gerekli (müzeler, kütüphaneler, arşivler, labo-
ratuvarlar, atölyeler v.b.) gibi teknik ve bilimsel kuruluşların gelişmelerini veya meydana getirilme
lerini teşvik etmek; 

d) Arkeolojik kazıların kontrolü işini düzenlemek, belirli kültür varlıklarının «yerinde» muhafazasını sağ
lamak ve ileride yapılacak kazılara tahsis edilmiş belirli bölgeleri korumak; 

e) Koleksiyoncu, muhafız, antikacı v.b. gibi kimseler için, işbu Sözleşmede belirtilmiş ahlâkçı ilkelere 
uygun kurallar koymak ve bunlara uyulmasını gözetmek; 

f) Bütün Devletlerin kültür varlıklarına karşı saygı duygusu uyandırmak ve geliştirmek için eğitici çaba
lar harcamak ve bu Sözleşme hükümleri hakkında geniş ölçüde bilgi yaymak; 

g) Her Kültür varlığı kayboluşu karşısında, bunun en uygun ilan yolu ile duyurulmasına titizlik gös
termek. 

Madde 6 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Kültür varlığı veya varlıklarının ihracında bunun veya bunların, ihraç eden Devletin izni ile yapıl

dığını belgeleyecek ve usulleri içerisinde ihraç edilecek olan kültür varlığı veya varlıklarının berabe
rinde bulundurulması gerekli kılınacak bir ihraç sertifikası ihdas etmek; 

b) Beraberlerinde, yukarıda belirtilen ihraç vesikası bulunmayan kültür varlıklarının ülkelerinden dışarı 
çıkarılmasını yasaklamak; 

c) Bu yasağı uygun yollardan halka ve özellikle kültür varlıkları ithal ve ihraç edebilecek kimselere 
duyurmak; 

Madde 7 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Bu Sözleşmede taraf olan başka bir Devlete ait olup da bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden son

ra, kanunsuz ihraç edilmiş kültür varlıklarının kendi ülkelerinin müzeleri veya benzeri kuruluşları ta
rafından edinilmesini önlemek için ulusal yasalar çerçevesi içerisinde gerekli bütün tedbirleri almak; 
bu Sözleşmede taraf olan bir Devlete ait olup da işbu Sözleşmenin ilgili iki taraf için yürürlüğe gir
mesinden sonra o Devletin topraklarından kaiunsuz çıkarılıp, kendisine teklif edilmiş kültür varlık
ları hakkında, bunların sahibi Devlete, olanaklar ölçüsünde bilgi vermek; 

b) i) Bu Sözleşmede taraf olan başka bir Devlerin topraklarındaki bir müzeden, dinsel nitelikte olsun 
olmasın kamuya ait bir anıttan veya benzeri kuruluşlardan işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesin
den sonra çalınmış kültür varlıklarının, yukarıda anılan kuruluşların envanterlerinde kayıtlı bulun
duklarının belgelenmeleri kaydı ile, ithalini yasaklamak; 

ii) Bu Sözleşmenin ilgili Devletler için yürürlüğe girmesinden sonra çalınıp ithal edilmiş kültür var
lıklarına, ilgili taraf Devletin başvurması üzerine el koymak ve bu varlıkları iyiniyetli alıcı sıfatı 
ile edinmiş olan sahibine, hakça bir giderim ödenmesi kaydı ile geri vermek. Elkoyma ve geri 
verme için başvurmalar diplomatik yoldan yapılmalıdır. Başvurmayı yapan Devlet elkoyma ve 
geri verme isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun gerektirdiği masrafları kar
şılamakla yükümlüdür. Taraf Devletler bu madde uyarınca geri verilecek kültür varlığı veya var
lıkları için gümrük resmi veya başka bir reiim isteğinde bulunmaktan sakınırlar. Kültür varlığı 
veya varlıklarının geri verilmesinin gerektirdiği harcamalar başvuran Devlet tarafından yapılır. 

Madde 8 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler yukarıdaki 6 ncı maddenin (b) ve 7 nci maddenin 
(b) fıkralarında öngörülen yasaklara uymazlıktan sorumlu olanları ceza ve idare müeyyidelerine çarptır
mayı taahhüt ederler. 
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Madde 9 
Kültür varlıkları, bazı arkeolojik ve etnolojik yağmalar tehlikesine açık bulunan, bu Sözleşmeye taraf olarak 
katılmış her Devlet, ilgili Devletlere başvurabilir. Bu gibi durumlarda taraf Devletler, söz konusu kültür var
lıktan türlerinin ithal, ihraç ve ticaretinin kontrolü dahil gerekli somut tedbirleri saptayacak ve uygulaya
cak birlikte tasarlanmış uluslararası bir eyleme katılmayı taahhüt ederler. Bir uzlaşmaya varıhncaya kadar 
her ilgili Devlet, başvuracak Devletin kültür varlıklarında telafi edilemeyecek zararlara uğramasını önle
mek için, olanakları ölçüsünde geçici tertipler alacaktır. 

Madde 10 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Eğitme, bilgilendirme ve uyanık davranma yollarından, bu Sözleşmede taraf Devletlerin kanunsuz ola

rak kaçırılmış kültür varlıklarının transferini önlemek amacı ile kendi özel koşullarına göre ceza ve 
idare tedbirleri alarak antikacıları, edindikleri her kültür varlığı için, bunun nereden edinildiğini, alı
nış fiyatını, satıcısının kimliğini gösteren bir kütük defteri tutmaya zorlamak ve kültür varlıkları alıcı
sına satınaldığı malın ihracı yasaklanmış kültür varlıklarından olabileceğini duyurmak; 

b) Eğitim yolu ile halkta kültür varlıklarının deleri, hırsızlıkların, kaçak kazıların, kanunsuz ihraçların 
bu varlıklar için nasıl bir tehlike teşkil ettiği hakkında duygu uyandırmaya ve bunu geliştirmeye gay
ret göstermek. 

Madde 11 
Yabancı bir Devlet tarafından işgal edilmiş bir ülkenin kültür varlıklarının, zorla veya dolaylı yollardan, 
ihracı ve mülkiyetlerinin transferi kanunsuz sayılır. 

Madde 12 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devlet1 sr uluslararası ilişkilerini sağladıkları ülkelerdeki kül
tür varıklarına karşı saygılı olacaklar, bunların kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlenme
si için uygun düşen tedbirleri alacaklardır. 

Madde 13 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Dev'jtler ayrıca (Her Devletin kendi mevzuatı çerçevesi 
içinde) aşağıdaki hususları taahhüt ederler : 
a) Kültür varlıklarının kanunsuz ithal ve ihracı ı kolaylaştırır nitelikte görülen mülkiyet transferlerini 

uygun tedbirlerle önlemek; 
b) Kanunsuz ihraç edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini kolay

laştırmak amacı ile ilgili servislerin işbirliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak; 

c) Kaybolmuş veya çalınmış kültür varlıklarının gerçek sahiplerinin veya vekillerinin ileri sürecekleri hak 
iddialarını işleme koymak; 

d) Bu Sözleşmede taraf olan her Devlete belirli bazı kültür varlıkları hakkında zamanaşımına uğra-
mazlık hakkı tanımanın dışında; bunları sınıflandırmak ve bunların başkalarına çevrilmezlikleri bu
lunduğunu ilan ederek ihraç edilmiş bulunmaları halinde ilgili Devletler tarafından geri alınmasını ko
laylaştırmak. 

Madde 14 
Kanunsuz ihraçları önlemek ve işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak vecibeleri karşı
lamak üzere Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan her Devlet, kültür varlıklarını korumakla görevli 
ulusal servislerine, olanakları ölçüsünde, yeterli bir bütçe tahsis edecek ve bu amaçla gerektiğinde bir fon 
tesis edebilecektir. 

Madde 15 

Bu Sözleşme, taraf Devletler için yürürlüğe girmelinden önce ait oldukları ülkelerden her ne sebeple olur
sa olsun çıkmış bulunan kültür varlıklarının geri verilmesini sağlamak üzere, aralarında yaptıkları an
laşmaların yürürlüğe konmasını veya yürütülmesini engellemez. 
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Madde 16 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
Genel Konferansına, bu Konferansın belirteceği tarih ve şekillerde verecekleri süreli raporlarda, işbu Söz
leşmenin uygulanması amacı ile kabul edecekleri kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat ile alacakları ted
birler ve bu alanda edinecekleri tecrübeler hakkında bilgi vereceklerdir. 

Madde 17 
1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşağıdaki konularla ilgili olarak teknik yardım 

isteği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna başvurabilirler : 
a) Enformasyon ve eğitim; 
b) Danışım ve ekspertiz; 
c) Düzenleştirme ve uzlaştırma. 

2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kendi öz girişimi ile kültür varlıklarının kanunsuz 
dolaşımına ilişkin sorunlar üzerinde araştırmalar yapabilir ve incelemeler yayınlayabilir. 

3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu amaçla, yetkili bütün hükümet - dışı kuruluş
lara başvurabilir. 

4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bitim ve Kültür Kurumu bu Sözleşmenin yürütülmesi amacı ile ve kendi öz 
girişimi ile taraf Devletlere önerilerde bulunmaya yetkili kılınmıştır. 

5. UNESCO, işbu Sözleşmenin uygulanmasında en az iki taraf Devletin uyuşmazlığa düşmesi halinde ve 
bunların istekleri üzerine uzlaştırıcılıkta bulunabilir. 

Madde 18 
Bu Sözleşme İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça olarak düzenlenmiştir ve her dört metin eşit değerde 
sayılacaktır. 

Madde 19 
1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu üyesi bütün Devletlerin onama ve 

onaylamasına, kendi anayasal usulleri uyarınca sunulacaktır. 
2. Onama ve onaylama ile ilgili belgeler Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Di

rektörüne tevdi olunur. 

Madde 20 
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna üye olmadıkları halde Kurumun 

İcra Konseyi tarafından katılmaya davet edilen Devletlerin de katılmalarına açıktır. 
2. Katılma, katılma belgelerinin Birleşmiş Millet'er Fğiiim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü

ne tevdi edilmesi ile olur. 

Madde 21 
Bu Sözleşme, üçüncü onama, onaylama veya katılma belgelerinin tevdi edilişi tarihinden üç ay sonra ve 
ancak onama, onaylama veya katılma belgelerini tevdi etmiş bulunan Devletler için yürürlüğe girer. Öteki 
Devletler için ise onama, onaylama veya katılma belgelerini tevdi ediş tarihinden üç ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 22 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Sözleşmenin yalnız kendi anayurt topraklarında 
değil, uluslararası ilişkilerini sağladıkları ülkelerde de uygulanacağını kabul ederler. İşbu Sözleşmenin bu 
ülkelerde uygulanmasını sağlamak amacı ile, gerektiğinde onama, onaylama veya katılma sırasında ve
ya daha önce, buralardaki Hükümetlerin ya da başka yetkili mercilerin mütalaalarını almayı ve Sözleşme
nin uygulanacağı ülkeleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörüne bildir
meyi taahhüt ederler. Bu onaylama, belgelerin alındığı tarihten üç ay sonra geçerlilik kazanır. 
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Madde 23 
1. Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletlerden her biri gerek kendi adına, gerekse ilişkile

rini sağladığı ülke adına işbu Sözleşmeyi hükümsüz ilan etme hakkına sahiptir. 
2. Hükümsüz ilan etme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörüne yazılı 

bir belge tevdi yolu ile olur. 
3. Hükümsüzlük, ilgili belgenin alınışından oniki ay sonra geçerlilik kazanır. 

Madde 24 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü, Kuruma üye Devletlere, 20 nci mad
dede, üye olmamış Devletlere, Birleşmiş Milletler Kurumuna, 19 ncu ve 20 nci maddelerde anılan onama, 
onaylama ve katılma belgeleri ile 22 nci ve 23 ncü maddelerde ayrı ayrı belirtilen bildirilerden ve hüküm
süz ilan etmelerden bilgi verecektir. 

Madde 25 
1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı tarafından göz

den geçirilebilir. Bu suretle gözden geçirilmiş olan Sözleşme ancak buna taraf olarak katılacak Dev
letleri bağlar. 

2. Genel Konferansın işbu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını değiştiren bir Sözleşmeyi kabul et
mesi halinde, bu yeni Sözleşmede, başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde yenisinin yürürlüğe gir
diği tarihten başlamak üzere, işbu Sözleşmenin onama, onaylama ve katılmaya sunuluşa açıklığı sona 
erecektir. 

Madd« 26 
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim ve Kültür Kurumu Genel Direktörünün müracaatı üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tes
cil edilecektir. 

• t — • ! 

(Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 945) 




