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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Kemal Doğan, patates üre
ticisinin mağduriyetinin önlenmesi, 

İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu da, okullardaki 
mim* değerlerle ilgili tabloların, son günlerde öğret
men ve yöneticiler tarafından maruz kaldığlı durum 
konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, patates üre
ticisi hakkında gündem dışı konuşan Kayseri Millet
vekili Kemal Doğan'a; 

Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur da, okullarda
ki milli değerlerle ilgili tabloların son günlerdeki du
rumu hakkında gündem dışı konuşan İzmir Millet
vekili Zeki Efeoğlu'na cevap verdiler. 

Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkada
şının, hah ve halıcılığın sorunlarını saptamak ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/17) okundu; gündemdeki yerini alacağı ve 
sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Plan Komisyonu Başkanlığının : 
Dördüncü Beş Yıllık (1978 - 1982) Kalkınma Pla

nı dokümanının Hükümete geri verilmesinin kararlaş
tırıldığına dair tezkeresi ile; 

Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, (10/1) esas 
numaralı Meclis Araştırına Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, (6/27) ve 
(6/28) esas numaralı sözlü soru önergelerini geri al
dığına dair önergesi okundu; sözlü soruların geri ve
rildiği bildirildi. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Komisyonu için siyasi parti gruplarınca gösterilen 
adaylar Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İsviçre Parlamentosundan bir heyetin Türkiye'ye 
daveti hakkındaki Başkanlık tezkeresi kabul edildi; 

(6/24) esas numaralı sözlü soru önergesi, ilgili ba
kanın Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle 
ertelendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hak
kındaki 30 Mayıs 1974 Tarih ve 1824 Sayılı Kanun 
ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru. (1/32) (S. Sayısı : 5), geçen Birleşim sonunda gö
rüşüleceği bildirilmediğinden, ertelendi. 

8 Şubat 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.22'de son verildi 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

Mahmut Şevket Doğan İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

İstanbul 
Recep Özel 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DÎVAN ÜYELERÎ : Recep Özel (İstanbul), İsmail Hakkı Öztoran (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 103 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin burada bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

7. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Almanya'daki Türklerden Hükümet yetkililerine 
gönderilen açık dilekçe hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma vardır 
efendim. 

Almanya'daki Türklerden Ecevit Hükümeti yet
kililerine gönderilen açık dilekçe hakkında Gümüş
hane Milletvekili Sayın Mehmet Çatalbaş. 

Sayın Çatalbaş, söz hakkınız 5 dakikadır, buyu
run efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin muhterem milletvekilleri; 

İki - üç gün önceki Hürriyet Gazetesi «Serbest 
Kürsü» bölümünde Almanya'da çalışan 22 vatanda
şımızın Sayın Ecevit Hükümeti yetkililerine açık bir 
dilekçesi yayınlandı. «Türkiye'ye okumak için gön
derdiğimiz çocuklarımızı hak ettikleri sınıflara alınız» 
başlığını taşıyor işçilerimizin bu dilekçesi. Mensubu 
olmakla iftihar duyduğumuz Türk milletinin yöneti
ci ve ilgililerinin bu önemli sorunlarla ilgilenmeme
leri sonucu, konu çıkmaz içinde ve karankk bir akıbe
te sürüklenmiştir. Vatan özlemi içinde gurbet elleri
nin çilesini yaşarken, döviz yumurtlayanların civciv
lerinin önemli meselelerine hepimizin eğilmesi gibi, 
birçok dokunaklı ve duygusal sitemler ve haklı cüm
lelerle dolu yazıyı hepiniz okumuşsunuzdur. 

Say m milletvekilleri, konuyu Milli Eğitim Bakan
lığı Talim Terbiye Kurulunda inceledim. Türlü güç
lüklere rağmen ülkesine döviz göndermek ve çocuk-

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

larınm geleceklerini güven altma almak için yurt dı
şında çalışmak zorunluğunda kalan işçilerimizin sa
yısı, yurda dönenler dışında, 1977 sonu itibarıyla 800 
bine yakındır. Bu işçilerimizin yurt dışında olan ço
cuklarının sayısı ise 12 ülkede, 0 - 6 yaş arası 168 110, 
7 - 21 yaş arası 215 830, toplam sayı 383 940. 

Şimdi, Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan aşağıda
ki hususların açddanmasını ve acil çözüm yolları bu
lunarak, bu kangren olmuş yaranın sarılmasını istir
ham ediyorum : 

1. İşçilerimizin, «Serbest Kürsü» de yayınlanan 
haklı dileklerinin en kısa dönemde tetkik ettirilme
si yanında, bu çocuklardan okuma çağında olanların 
ancak % 50'si okuyor ve 110 bine yakın çocuk ise 
okumaktan ve Türk kültüründen mahrumdur. 

2. Talim Terbiye Kurulunda halen gençlik iş
lemleri tamamlanmamış olan 1 609 adet dosyanın en 
kısa sürede bitirilmesi ve kurulda görevli ve emekli
lik dönemine gelmiş çok değerli eğitimciler yerine, 
genç ve dinamik eğitimcilerin görevlendirilmesi; 

3. Federal Almanya'da Türk işçi çocuklarına 9 
sene olan mecburi öğretim sonunda verilen, genellik
le dil bilmedikleri için boş karneler ve diplomalarla 
bu öğrencilerin liselere ve dolayısıyla yüksekokullara 
alınıp alınmadığı; ahnamıyorsa, bu konuda ne gibi 
önemler alındı? 

4. Yurt dışına şimdi gönderilen Öğretmenlerin 
sicil dosyalarının tetkikiyle, işçi çocuklarına faydalı 
olup olmadığının araştırılması; diploma verme yetki
lerinin Türk çocuklarına verilen kültürün manevi ve 
milli değerlere bağlı olup olmadığının incelenmesi; 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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5. öğrencilere verilen Türk ve Türkçe kültür 
derslerine devam belgesinin geçerli olup olmadığı; 

6. Bu konuda öğrenci müfettişlikleri ve kültür 
ataşeliklerinin yetkilerinin ne olduğu; 

7. Devlet hesabına yurt dışında öğrenim gören 
öğrencilerin durumlarının araştırılması. 

Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin haklı sesleniş
lerine katılıyor, özellikle, denklik işlemlerinin ne za
man bitirileceğini Sayın Bakanımızdan soruyor ve en 
kısa zamanda bunun cevabının Yüce Meclis huzurun
da verilmesini istirham ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, teşekkür ederim 
efendim. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm. muh
tarlara bağlanan maaşların verilmesiyle ilgili gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Muhtarlara bağlanan maaşların ve
rilmesiyle ilgili olarak gündem dışı söz isteyen Muğla 
Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı, buyurun efendim. 
(CHP sıralarından «seçmene selam» sesleri) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Peş:'ncn söyleyeyim ki, selam kelam hikâyesi de
ğil yani. Selam söylesem ne, söylemesem ne? Ben bu
raya yabancı değilim ki! Üç devredir geliyorum, is
tersem dört de gelirim, beş de gelirim. (CHP sırala
rından «zor» sesleri) 

Vallahi zor olursa, size transfer olanını getirirsi
niz, hemen liste birincisi yaparsınız. 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşma hakkınız beş 
lakfkadır; lütfen bunu değerlendirin efendim, lütfen. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem 
T kadaşlarmı, 10 . 9 . 1977'de Yüce Meclisin reyle-
riyle muhtarlarımıza maaş bağladık. Malumualileri-
nsz, köylerde muhtarlar zor şartlar altında, Devletin 
bütün hizmetini ifa ederler; sağlık hizmetlerinden 
emniyete kadar, ne kadar iş varsa yaparlar ve köye 
kim uğramışsa mutlaka muhtarın mutfağından geçer. 
Bu kadar ağır hizmet ifa eden ve Yüce Meclisin de, 
bu hakkı teslim ettiği bir kanun çıkarmış olmasına 
ve aradan üç ay geçmesine rağmen... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Federasyona sor
dunuz mu? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Buna rağ
men kendilerine hakkın ödenmemiş olması haksızlı
ğın devamı demektir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Niçin geçen 
defa göstergeyi düşürdünüz? 

AHMET BULDANLI (Devamla).— Biz haksız
lık etmişsek siz tashih ediniz; onun için geldik bura
ya. Kanunu biz çıkardık, parayı siz ödeyin de bari, 
mükâfatı siz alın (CHP sıralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Göstergeyi 
siz düşürdünüz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Demek ki, 
siz, bu muhtarlara verilen maaşın ödenmesine taraf
tar değilsiniz. 302 milyon lira, hazır bekliyor. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Ödeneği koyma
mışsınız, ödeneği yok. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Maliye Ba
kanlığında ödeneği var... Başbakana teklif edildi; bi
raz ilgi gösteriniz de, paranın nerede olduğunu soru
nuz ve bu kadar ağır şartlar altında ifayı vazife eden 
köy muhtarlarımıza, mahalle muhtarlarımıza lafzen 
yakın olmak değil, fiilen yakın olunuz. 

Ödeyin maaşlarını, ödeyiniz ki, zavallı muhtar, 
köye gittiğiniz vakit çay ısmarlasın, kahve ısmarlasın, 
hatırınızı sorsun, icabı halinde yemek yedirsin size. 
Yani bunu yapmazsanız biz bunu mutlaka takip ede
riz. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 1 200 lira yeter 
mi, ne yapar muhtara? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhtarlara 
bu maaşı mutlaka ödeyeceksiniz, bunun başka çaresi 
yok. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Federasyondan 
bahset sen! 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Federasyon... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sayın hatibin ser
bestçe fikrini açıklamasına lütfen imkân veriniz efen
dim; rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yavuz hır
sız meselesi bu? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Karsu, lütfen efendim... 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Baş

kan, hırsızlığı, bakınız onu söylüyor. Yani, şimdi ce
vap versem... 

BAŞKAN — Sayın hatip, zatıâliniz konuşmanıza 
devam edin lütfen, burası diyalog yeri değildir; lüt
fen... 

AHMET BULDANLI (Devamla) — İşte, muh
terem arkadaşlar, bu dediğiniz şeyi yapmamak için, 
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Karsu'nun dediği şeyi yapmamak için, muhtarlara 
hakkı olan maaşı vereceğiz. Kanun bu canım? Tehiri 
mümkün mü bunun? Tecili mümkün mü bunun? Bu 
kanunu tatbik edin diyoruz; o kadar. 

Gelelim ikinci meseleye : 
İkinci mesele, pancar çiftçisinin durumudur. Pan

car çiftçisi pancarını teslim etmiş, beklemektedir. 
Geçen yıl Şubat ayının başında pancar çiftçisine pa-

/ . — Ankara Milletvekili Necati Gültekin'in, 10/1 
esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/61) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, onlan arz ediyoruz : 
10/1 esas sıra numaralı Meclis Araştırması Ko

misyonundan istifa tezkeresi vardır, okutup bilgileri
nize sunacağım. 

1. — Komisyonda açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Seçim vardır efendim. 

10/1 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki iki açık üyelikten birine, Milliyetçi Hareket 

1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 ar
kadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması vardır. 
Gündemimizin, Genel Görüşme ve Meclis Araş

tırması bölümünde yer alan, 10/17 esas numaralı, 
Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkadaşının, 

ralann 1/3'i ödenmiştir. Bugün daha bir kuruş öden
memiştir. 

Lütfen buna da sahip olunuz. Bu çiftçilerin uzun, 
zahmetli yıllar sonunda elde ettiği ahnterlerini de
ğerlendiriniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın hatip, teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 2/205 esas 
numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. 
(4/62) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesine 
göre, verilmiş geri alma tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Partisi Grupunca Konya Milletvekili Sayın İhsan Ka
badayı, diğerine Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca 
Ankara Milletvekili Sayın Kemal Kayacan aday gös
terilmiştir. Birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1E VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

IÜŞMELER 

halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. Hükümet bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere erteliyoruz. (AP sırala
rından, «Tescil edilsin» sesleri, gürültüler) 

Efendim, zapta geçmiştir, o da tescil demektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum deniz ile ilişkilerimizin ve de

nizciliğimizin geliştirilememesinin nedenlerini sapta
mak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
üyeliğinden başka bir komisyonda da üye olduğum
dan istifa ediyorum. 

Gereği için bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Ankara 

Necati Gültekin 

IV. — Sİ 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/205 mukayyet teklifimi geri aldım. 

Saygılarımla. 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve
rilmiştir. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. 
(6/24) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru vardır efendim. 
Gündemimize göre, Artvin Milletvekili Hasan 

Ekinci'nin, anarşik olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü sorusunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Sayın Başbakan?.. Yok. j ^ 
Sayın soru sahibi?.. Burada. 
Ertelenmiştir efendim. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

I. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/32) (S. Sayısı : 5) (Dönem : 4, 1/158; S. 
Sayısı : 293) (1) 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Gündemimizin kanun tasarı ve teklifler bölümü
nün 1 nci sırasında yer alan, 5 Sıra Sayılı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 
Mayıs 1974 Tarih ve 1824 Sayılı Kanunun görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Hükümet de burada efendim. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon ra
poru okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler?.. Yok. 

Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun 
Madde 1. — 13 . 12 . 1960 tarih ve 157 sayılı 

Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi üyeleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, doku
nulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul, 
komisyon ve parti grupları toplantılarına girme hak
lan dışında kalan ve TBMM üyelerine kanunlar, 
kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün hak
lardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad-

(1) 293 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

desinde yer alan, kamu hizmetinden yasaklanma veya 
kesin hüküm giymiş olma nedenleriyle seçilme yeter
liğini kaybetmiş olanlar, bu haklardan yararlana
mazlar. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi okunmuş şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi okunmuş şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi okunmuş şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun iümü üzerinde, son söz olarak, lehte ve 
aleyhte söz almak isteyen sayın üye?*. Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/288) (S. 
Sayısı : 6) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Taşan ve 
Teklifleri» bölümünün 2 nci sırasında yer alan, 6 S. 

— 560 — 



M. Meclisi B : 103 8 . 2 . 1978 O : 1 

Sayılı, Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin ka
nun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir 

efendim. 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri 
Sayın'ın özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/348) (S. Sayısı : 7) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Nuri Sayın'ın özel affına ilişkin kanun teklifinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Faik Gök
çe'nin özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/349) (S. Sayısı : 8) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, 
Faik Gökçe'nin özel affına ilişkin kanun teklifinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Mevcut. 
Sayın Hükümet?.. Mevcut değil. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/331) (S. Sayısı: 9) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak' 
m özel affı hakkında kanun teklifinin görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Mevcut. 
Sayın Hükümet?.. Mevcut. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, anlayamadım. 

BAŞKAN — Efendim, dikkatle okuyoruz beyefen
di. Bakın, özel af kanunu teklifleri var : 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Hasan 
oğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel affı hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 

Sayın Komisyon?.. Mevcut. 
Sayın Hükümet, mevcut musunuz efendim?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ORHAN EYÜBOĞLU (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Mevcut efendim. «Mevcuduz» diyor. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Başkan, mü

saade eder misiniz? Üst üste, arka arkaya 4 tane af 
teklifi geliyor. Hiçbirisinin diğerinden farkı yok. Sa
yın Hükümet hiçbirine katılmıyor. Kendi partisinden 
bir isim duyunca derhal ayağa kalkıp, «Hükümet 
burada» diyor. Olmaz Saym Başkanım, olmaz böyle 
şey, lütfedin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi saym arkadaşlarım, ben, es
ki parlamenterlere tanınan haklarla ilgili tasarının ka* 
bul edilmesinden sonra, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Sayın Hüseyin Öztürk, Ordu Milletvekili Sayın Mem
duh Ekşi, Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'la 
ilgili olarak üç adet özel af teklifini Yüce Heyete dik
katle arz ettim. Sayın Komisyon «burada» dedüer. 
Sayın Hükümet yok denildi, cevap-vermediler; fakat 
Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu'nun tek
lifine gelince, Saym Orhan Eyüboğlu, «efendim anla
yamadık» dedi. Ben tekrar okudum, bunun üzerine 
«varız» dediler. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lütfediniz Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, şimdi bundan sonra 
içel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek, ayrıca Lâle 
Oraloğlu'nun olmak üzere, daha bu şekilde iki af 
teklifi vardır. 

Binaenaleyh, eğer Saym Hükümet burada mevcut 
da iştirak ediyorlarsa devam ediyoruz. 

tLYAS KILIÇ (Samsun) — Hepsini. 
BAŞKAN — O takdirde diğerlerine de şamil ol

mak üzere müzakere açıyoruz efendim. 
Sayın Hükümet mevcut musunuz? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Saym Baş
kan, arkadaşlarımız itiraz ediyorlar, iyi dinleyeme-
dik... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bizim kulağı
mız duymuyor, ihtiyarladık, lütfen kürsüden arz et
sinler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, buyurun kürsüden 
beyan ediniz efendim. 

Sayın Eyüboğlu, bir hususu zatıâlinizden öğren
mek istiyoruz : Eğer Hükümet olarak burada mev-
cutsanız, evvelce okunup da namevcut olunan konu
lan da içine almak üzere müzakerelere devam ede
bilir miyiz? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ORHAN EYÜBOĞLU (istanbul) — Efendim, 
sayın muhalefetteki arkadaşlarımız bunlardan üçün
de bulunmadığımızı ifade buyurdular; biz o zaman 
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dikkatli dinlememişiz; o bakımdan aramızda bir ih
tilaf olmasın, gelecek sefere yapalım efendim. (Gürül
tüler, karşılıklı konuşmalar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çocuk oyuncağı 
mı, burası Meclis. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Orhan 
Eyüboğlu dikkatle dinlemediklerinden bahisle söz 
aldılar; «Hükümet olarak biz şu anda mevcut de
ğiliz» buyurdular. Biz işleme devam ediyoruz ve önü
müzdeki birleşimde buna tekrar tevessül etmemiz 
mümkündür efendim. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Hasan 
oğlu 1927 doğumlu Hüseyin Bayrak'ın özel affı hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Mevcut. Sayın Hükümet?.. 
Mevcut değil. Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, îshak 
Merttürk'ün, özel affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sayısı : 10) 

BAŞKAN — Tasarı ve teklifler bölümünün 6 ncı 
sırasında yer alan îçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
in tshak Merttürk'ün özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporunun görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Mevcut. Sayın Hükümet?.. 
Mevcut değil. Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir efendim. 

- • • w ^ 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
er öğretmenlik hakkından yararlanamayan ilkokul 
öğretmenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğurun yazılı cevabı. (7/78) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile ri
ca ederim. 3 . 9 . 1 9 7 7 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

7. — Lâle Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarp
tırıldığı cezanın inzibati ve cezai bütün neticeleri ile 
affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince redde
dilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Millet Mec
lisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/362; 
C. Senatosu : 2/110) (M. Meclisi S. Sayısı : 11; C. 
Senatosu S. Sayısı : 646) 

BAŞKAN — Yine 7 nci sırada yer alan Lale Oral
oğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın 
inzibati ve cezai bütün neticeleriyle affına dair kanun 
teklifinin Millet Meclisinde reddedilen metni hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişikliğe dair Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Mevcut. Sayın Hükümet?.. 
Mevcut değil. Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

Efendim, başkaca görüşecek bir konu kalmadığın
dan gündemde yer alan konuları sırası ile görüşmek 
için 9 . 2 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma saati : 15.53 

• • • l I I 

Bilindiği gibi 1111 sayılı Askerlik Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu yasaya bazı geçici 
maddeler eklenmesi hakkındaki 27 . -7 . 1970 gün ve 
1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı maddesinde; (1975 yı
lının sonuna kadar son yoklamalarda askerliklerine 
karar verilenlerden ilköğretmen okulu mezunu olup, 
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğrenile
ni olarak çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı emrine ve
rilirler. Ancak, bunlardan lüzumu kadarı Silahlı Kuv
vetler Okuma - Yazma okullarında öğretmenlik yap
mak üzere görevlendirilirler. Bunların askerlik şube-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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lerince şevklerinden itibaren gerek köy ilkokulların
da ve gerekse Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okul
larında öğretmen olarak çalışacakları süre içinde me
muriyetleri ile ilişkileri kesilir.) denilmiştir. 

Bu geçici hükmün yürürlükten kalktığı 31.12.1975 
tarihinden önce, son yoklamalarında askerliğine ka
rar aldırmayan ve halen Milli Eğitim Bakanlığı kad
rolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışan ilköğretmen 
okulu mezunları, söz konusu bu geçici 6 ncı madde 
hükmüne rağmen, Milli Savunma Bakanlığının 
25 . 3 .1976 günlü ve Asal : 0913 (30) - 2 - 76 Er. tşl. 
Ş. Celp ve Trhs. Ks. sayılı emirleri gereğince er öğ
retmen olarak askere sevk edilmişlerdir. 

Ancak Milli Savunma Bakanlığı 27 . 4 . 1977 gün
lü ve 0913 (30) - 7 - 77 Er. tşl. Ş. Celp ve Trhs. Ks. 
sayılı emirleri ile, geçici 6 ncı maddeye uygun ola
rak, önceki genelgesi uyarınca er öğretmen olarak 
askere sevked ilenlerin sevk işlemlerinin iptalini ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu son genelge uyarınca er öğretmenlik hakkından 
yararlanamayanlar er olarak Temmuz 1977 tarihinde 
askere sevk edildiler. Nitekim ilk genelge uyarınca 
askere er öğretmen olarak sevk edilen ve bir süre er 
öğretmenlik yapan ilkokul öğretmenleri son genelge 
uyarınca er olarak askere sevkedümişlerdir. 

Soru : 

1. Milli Eğitim Bakanlığının, ilkokul öğretmeni
ne ihtiyacı yok mudur? Er olarak silah altına gönder
diği ilkokul öğretmenlerinin yerini nasıl dolduracak? 

!2. MSB'nin Mart 1976 tarihli emirleri ile Nisan 
1977 emirleri arasındaki çelişkiden dolayı on binlerce 
ilkokul öğretmeni mağdur olmuştur. Bunu yapanlar 
hakkında ne gibi işlem yapıl mıştır? 

3- Yasaya rağmen ilkokul öğretmenlerine Er öğ
retmen olarak askere alan sonra bunu iptal ederek er 
olarak askere alınan onbinlerce ilkokul öğretmenin 
mağduriyeti nasıl giderilecek? Öğretmenlerin askerlik
te geçen er öğretmen süreleri askerlikten sayılma
yacak mı? Askeri Yüksek İdare Mahkemelerine on
binlerce davanın açılmaması ve öğretmenleri mağdur 
edilmemeleri bu sürelerin askerlikten geçmiş sayılma
sı için yapılması düşünülen bir işlem var mıdır? Ne 
zaman yapılacaktır? 

4< Onbinlerce silah altında olan ve onbinlercesî-
de her yıl silah altına alınacak olan ilkokul öğret
menlerimizin mağdur olmaması için 1111 sayılı ya
sanın değiştirilmesi, veya bir madde eklenmesi veya-
hutta yasaya geçici bir madde eklenmesi düşünülüyor 
vmu? Düşünülüyorsa bu ne zaman yapılacaktır? 

5̂  Meclisler çalıştırılmadığına göre hu yasaların 
1978 yılından önce çıkma olasılığı olmadığına göre, 
askerliğini yapmamış 20 binden fazla ilkokul öğret
meninin mağduriyetini nasıl önleyeceksiniz? Yaklaşan 
1977-78 öğretim yılında askere er olarak alman ilk
okul öğretmenlerinin yerine eğitimin aksamaması için 
ne gibi önlemler aldınız? Hiç bir önlem alınmadı ise 
ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Bu önlem* 
ler hangi tarihlerde gerçekleşebilir? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 8 . 2 . 1978 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-32 
7/87-705 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu tarafından 
Sayın Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakam 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız 

Bakanlığımız ilkokul öğretmeni gereksinmesinin 
karşılanabilmesi için halen ilkokul öğretmeni olan
ların (Yd. Sb. adayı yetiştirilme hakkını veren bir 
yüksek okuldan mezun olanlar hariç) askere şevkle
rinin 1111 sayılı Askerlik Yasasının 35/e maddesi ge
reğince 31 yaş sonuna kadar geri bırakılması uygun 
görülmüştür. 

Ancak, bu sevk tehiri hakkından; 
a) İlköğretmen okulu mezunlarından veya ken

dilerine Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul öğretmen
liği hakkı tanınan öğretmen lisesi mezunlarından Ba
kanlığımız kadrolarında fiilen ilkokul öğretmeni ola
rak çalışan, (Yedek subay yetiştirilme hakkını elde 
edenler hariç) 

b) Yukarda belirtilen ilkokul öğretmenlerinden, 
kendisine veya kanuni yakınlarından birine tebligat 
yapılmamış yoklama kaçağı ve bakaya durumunda 
bulunan ilkokul öğretmenleri yararlanabileceklerdir. 

Sevk tehiri hakkından; 
a) İlkokul öğretmeliği hakkım elde edememiş. 

bulunan, 
b) Yd. Sb. yetiştirilme hakkını elde etmiş bulu-* 

nan, 
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c) Kendisine veya kanuni yakınlarından birine 
tebligat yapılmış bulunan» yoklama kaçağı ve ba
kaya, 

d) 31 yaşım doldurmuş bulunan, 
e) Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen ilk

okul öğretmeni olarak görev yapmayan, 
f) Milli Eğitim Bakanlığınca çeşitli nedenlerle 

ilkokul öğretmenliği yapamayacağı kabul edilen, 
g) Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında vekil ve

ya geçici ilkokul öğretmeni olarak görev yapan öğ
retmenler yararlanamazlar. 

Halen er öğretmen olarak köy ilkokullarında ve
ya er ve erbaş olarak Silâhlı Kuvvetlerdeki birlik ve 

kurumlarda askerlik hizmetini yapanlar bu hizmet
lerini bulunduktan statüde sürdüreceklerdir. 

Yd. Sb. yetiştirilme hakkını elde edenler dışındaki 
ilkokul öğretmenlerinin askerlik hizmetlerini belirle
mek üzere yeni bir yasanm çıkarılması çalışmaları 
MilK Savunma Bakanlığı tarafından sürdürülmekte
dir. Yasa çıkarılıncaya kadar ilkokul öğretmenleri
nin askerlik yasasının 35/E maddesi gereğince şevk
lerinin geri bırakılması işlemi bu emre ve yukarıdaki 
açıklamaya göre yapılacaktır. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakam 

»>^-<1 
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SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
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OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 

arkadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisli İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 

hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 

rapöoru. (1/32) (S. Sayısı : 5) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1978) (Dönem : 4, 1/158; S. Sayısı : 293) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/288) (S. 
Sayısı : 6) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1978) 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nıin, Nuri 
Sayın'ın, özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/348) (S. Sayısı : 7) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 . 1978) 

4. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Faik Gök-
çe'nln özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/349) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma 
tarihi : 6 . 2 . 1978) 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Hasanoğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın özel 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/331) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma tarihi : 
6 . 2 . 1978) 

6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, İshak 
Merttürk'ün, özel affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sayısı : 10) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 2 . 1978) 

7. — Lâle Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezai bütün netice
leri ile affına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liğe dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/362; C. Senatosu : 2/110) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 11: C. Senatosu S. Sayısı : 646) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 2 . 1978) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 5 
Toplantı : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 Mayıs 
1974 Tarih ve 1824 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1 /32 ) 

Not : (Dönem 4, M. Meclisi : 1/158, S, Sayısı : 293) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 7' * 6 . 1974 

Ankara 
4-624 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Haziran 1974 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 311 - 3533 saydı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 saydı Kanun 

incelenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93' ncü maddesi gereğince, ilişikte sunulan gerekçe ile, 
bir dabii görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Fahri S*. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

^ 30 MAYIS 1974 TARİHLİ 1824 SAYILI KANUNUN GERİ GÖNDERİLME GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabulü ile hukuki varlığı sona ermiş bulunan Temsilciler Meclisi 
Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerinin, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Ge
nel Kurul, Komisyon ve parti grupları toplantılarına girme hakları dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyelerine, kanunlar, kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yararlanmaları, 
kanunda öngörülmesi itibarıyla, öncelikle, yararlana caikları bu hakların neden ibaret olduğu araştırılmış 
ve neticede : 

a) Devlet Demiryollarında parasız, Denizcilik Bankasına ait vapurlardan iç hatlarda keza parasız, 
dış hatlarda % 25-35, Türk Hava Yollarında % 50 indirimli seyahat: 

b) Telefonlarda tercih ve % 60 indirimli tarife uygulanması; 

c) Dış ülkelere gezilerde diplomatik pasaport verilmesi; 
d) Öğrenim derecesi ne olursa olsun iki yılda bir derece ilerlemesi ve l'nci derecenin son kademesine; 

kadar yükselme; 
e) Şahsı ve bakmakla yükümlü olduğu aile ferileri için yurt içi ve yurt dışında tedavi ve buna ilişkin 

çeşitli sıhhi malzeme yardımı; 
İmkânı sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bu durum sade vatandaşlar ve devlet memurları ile velev bir dönem olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeliği yapmış olan vatandaşlar arasında, ikinciler lehine bir ayrıcalık yaratacağı gibi, Hazine ve İktisadi 
Devlet Teşekkül ve müesseselerine de büyük külfetler tahmil edeceğinden, kanunun bir kere daha Yüksek 
Meclislerde görüşülüp incelenmesi uygun mütalaa edilmiştir^ 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Mîllet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/32 
Karar No. : 2 

26.1.1978. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun, Sayın 
Cumhurbaşkanınca bir kere daha görüşülmek üzere 7 Haziran 1974 tarihli, 4-624 sayılı Tezkere ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. 

Komisyonumuz geçen yasama döneminde kendisine havale edilen Kanunu ve geri gönderme gerekçesini 
yeniden tetkik ve müzakere etmiş ve geri gönderme gerekçesini uygun bulmadığını belirten 16.4.1976 tarihli 
5 Karar sayılı Raporunu Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştu. 

Ancak, Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanamayan Kanun, yasama döneminin yeni
lenmesi üzerine tekrar Komisyonumuza havale edilmiştir.; 

Komisyonumuz; Kanunu ve Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesini yeniden tetkik ve mü
zakere etmiş ve geri gönderme gerekçesinde yer alan görüşleri yerinde görmeyerek 30 Mayıs 1974 tarih ve 
1824 sayılı Kanunu aynen kabul etmiştir. 

îşbu Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Başkaıı/Vökffi ve Bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

Şener Battal 

Afıyonlkamahıiısıar 
Ali İhsan Ulubahşi 

AnSkara 
•İmzada buülumamıadıı. 

Önder Sav 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Çanıakkale 
Karşıyım 

Al t an Tuna 

Çaram 
Muhalifim 

Mehmet İrmak 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

Kütahya 
Hüseyin. Cavit Er demir 

Urfa 
İmzada (bulunamadı 

Ahmet Me'i'ık 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 5) 
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CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERÎ GÖNDERİLEN 

METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 12 . 1960 tarih ve 157 sayılı 
Kamunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi üyeleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, doku
nulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul, 
komisyon ve parti grupları toplantılarına girme hak
lan dışında kalan ve TBMM üyelerine kanunlar, 
kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün hak
lardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinde yer alan, kamu hizmetinden yasaklanma veya 
kesin hüküm giymiş olma nedenleriyle seçilme yeter
liğini kaybetmiş olanlar, bu haklardan yararlana
mazlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe giren 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 ncü maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 5) 




