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IV. — Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları 6 
A) Tezkereler ve Önergeler 6,10 
1. — 10 Mart 1976 tarihli İhtira Beratı 

Kanununun 3 ncü maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair C Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu'nun 
önergeleri. (4/160, 2/255) 6 

2. — Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir 
Ablum'un, «506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 3 ncü maddesinin bazı fıkralarının 
değiştirilmesi» ve «506 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesine bir fıkra ile bu kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde ilâvesine» dair kanun 
tasarılarının doğrudan doğruya gündeme alın
masına ilişkin nergesi (1/360, 1/429, 4/158) 6:7 

Sayfa 
3. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 

«Emlâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 3 ncü maddesinin (H) ben
dine geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi» nin doğrudan doğruya gündeme alın
masına ilişkin önergesi (2/497, 4/157) 7 

4. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, 
«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına ilişkin önergesi (2/299,4/159) 10 

B) Gensoru; Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri 8 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul 
Milletvekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Millet
vekili Hayrettin Uysal'ın, Emniyet Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtının durumunu ve görevlerinin 
yürütülmesindeki tutumunu saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
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Sayfa 
102 ve 103 maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına- ilişkin önergesi. (10/104) 8:9 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kanvekili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Öl
çen ve 13 arkadaşının, Ankara Devlet Mimarlık 
ve Mühendislik Akademisinde yoğun hale ge
len öğrenci olaylarının nedenlerini saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/105) 9:10 

C) Çeşitli İşler W 
1. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 

1975 Ocak, Şubat 1976 ayları hesabına ait Mil
let Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu ra
poru (5/43) (S. Sayısı : 347) 10 

V. — Oylaması yapılacak işler 10,23 
1. — İstihdam politikasiyle ilgili 122 sayılı 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/162) 
(S. Sayısı : 196) 10,36:39 

2. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/164) 
(S. Sayısı : 199) 10:11,40:43 

VI. —- Görüşiiien İşler 11 

1. — 22 . 11 1972 tarih ve 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Kütahya Milletvekili İlhan Er-
soy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 50 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
{S. Sayısı : 181) 1! 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/119) (S. Sayısı : 225) 11 

3. — 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz-
ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısı ile İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 7 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

« Sayfa 
I Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 13 
I arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Se-
j bahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki 
j teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 
I 2/11, 2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348) 11 

j 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üye-
| leri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sa-
| yılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha gö-
| rüşülmek.. üzere geri gönderme tezkeresi ve Ana-
I yasa Komisyonu raporu. (1/158) (S. Sayısı : 
| 293) 11:12 

j 5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile 
i Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
i 5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar numaralı Millet 
I Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesinin değiş-
| tirilmesine dair İçtüzük teklifleri ve Anayasa 
j Komisyonu raporu. (2/355, 2/343) (S. Sayısı : 
j 192) 12 
] 6. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka-
! nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
i hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
| Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt-
| çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
| (M. Meclisi : 1/298; C. Senatosu : 1/354) (M. 
j Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Senatosu S. Sayısı : 
j 496) 12 

| . 7 . - 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Marka-
i 1ar Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının 
i yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasa-
î rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet 
| komisyonları raporları. (1/206) (S. Sayısı : 214) 12 

I 8. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
| 275 sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir 

paragraf eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ-
I lık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/263) 
| (S. Sayısı : 216) 12 
i 9. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
i 275 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci ben

dinin 3 ncü paragrafının değiştirilmesine iliş-
I kin kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko-
! misyonu raporu. (2/262) (S. Sayısı : 217) 12 

j 10. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 
J 4 arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı ku-
I rabilmelerine imkân verilmesi hakkında kanun 

teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 

I 224) 13 
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Sayfa 
11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, 

Şerbetçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) 
(S. Sayısı: 231) 13 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin 37 nci maddesinin son paragrafının, Sözleş
me metninden çıkarılmasına ilişkin Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı: 233) 13:16 

13. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/354) (S. Sayısı: 234) 16:17 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değişti
rilmesine ilişkin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/470) (S. Sayısı : 271) 17:21 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltil
mesine ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/335) (S. Sayısı : 273) 21:23 

VII. — Sorular ve Cevaplar 24 
A) Yazık Sorular ve Cevapları .24 
1. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 

bedelsiz ithalat mevzuatında yapılan değişik
liklerde keyfi uygulamalara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı ce
vabı. (7/1043) 24 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars ilinin hudut* köylerini içine alan «Yasak 
bölge» şeridine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzihan Asiltürk ile Millî Savunma Bakam 
Ferid Melen'in yazılı cevapları. (7/1052) 24:26 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
in, Mersinli bir ihracatçıya ve Kıbrıs'tan ithal 

Sayfa 
ettiği portakal ambalajı kâğıtlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1077) 26: 

28 
4. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 

tekel mamulleri satıcılarının haklarına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz-
trak'ın yazılı cevabı. (7/1102) 28:29 

5. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir il ve ilçelerindeki boş bulunan imam 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ha
san Aksay'ın yazılı cevabı (7/1113) 29:30 

6. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğ-
lu'nun, tütün mamulü satanların yüzde fark
larının ödenmesine ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı ceva
bı. (7/1141) 30:31' 

7. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, 
Hakkâri iline bağlı ilçe ve köylerin karayolla
rının açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Köy İşleri Bakanı Vefa Poy-
raz'ın yazılı cevabı. (7/1167) 31:32 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bod
rum Limanı Başkanlığında kayıtlı tekne sayısı 
ile personel durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. 
(7/1177) 32 

9. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpars
lan Türkeş'in, 11 Nisan 1976 günü yaptığı ba
sın toplantısına ilişkin ' Başbakan'dan sorusu 
ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1180) . 32:34 

10. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın. son 
üç yıllık nebati ve hayvani yağların üretim, tü
ketim ve ithal ve stok durumlarına ilişkin Gı
da - Tarım ve Hayvancılık ve Ticaret Bakanla
rından sorusu ve Ticaret Balkanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/1205) 34:35 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ıme-
Açık oya sunulan : 
istihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş 

nin (1/162) (S. Sayısı : 196) ve, 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Tadili 
Belgesinin (1/164) (S. Sayısı : 199) onaylanmasının 
uygun bulunduğuna adir kanun tasarılarında, birle
şimin sonunda açıklanan oylama sonuçlarına göre, 
çoğunluğun (bulunmadığı ve oylamaların tekrarlana
cağı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen, Orta Doğu 
Amme idaresi Enstitüsü Yüksek Sevk ve idarecilik 
Okulunda öğrencilerin yurttan atılması, 

Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik, halkevleri
ne yapılan son saldırılar, 

Bolu Milletvekili Abdi Özkök de, Başkent An
kara'nın mahallelerinde geceleri duyulan silâh ses
leri, dinamitlenen işyerleri ve düzenlenen gece yü
rüyüşleri konularında gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a Ulatşırma Bakanı 
Nahiit. Menteşe'nin, 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
ÖzaFa da Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Romanya Sosyalist Cumhuriyetini ziyaret ede
cek olan Türk Parlamento Delegasyonuna katılacak 
üyelere dair siyasî parti gruplarınca gösterilen aday
lar Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun : 

25 . 5 '. 1976 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer alan, 
«65 yaşını doldurmuş kimsesiz Türk vatandaşlarına 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısının (1/398, 
2/11, 2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348) 48 saat 
beklemeden gündeme alınması ve öncelikle görüşül
mesine dair önergesi ile; 

Istanbıl Milletvekili Reşit Ülker'in; bina kirala
rı hakkında (2/496) ve, 

PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına ve kondok-
tör, hareket memuru, gardofren, makasçı, manevra-
cı gibi bazı Devlet Demiryolları mensuplarına fiilî 
hizmet zammı verilmesi için 5434 sayılı Kanunun 

32 nci maddesine fıkralar eklenmesi hakkında (2/18) 
kanun teMflerinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergeleri kabul edildi. 

«Kıyı ve karasularımızın korunması ve güvenli
ğinin sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
devrine iişkin kanun tasarısının (1/122) geriverlme-
sine dair Başbakanlık tezkeresi de Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu, tasarının geri verildiği bildirildi. 

Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 13 arka
daşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun sorunla
rını tespit ederek çözüm imkânlarının aranması ko
nusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/10) okundu, gündemdeki yerini alacağı, sı
rası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 noi maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü 
ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) igiü Komisyon yetki
lisinin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri hak
kındaki 40 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun 
ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi (1/158) (S. Sayısı : 293) 
İlgili Komisyon yetkilisi ile Bakanın Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları; 

Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 29 . 7 . 1970 
günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanununa ekli (II) 
numaralı tabloda değişiklik yapılmasına dair kanun 
«teklifi de (2/119) (S. Sayısı : 225), Komisyondan Ge
nel Kurula intikal ettirilmemesi nedeniyle ertelendi
ler. 

Balıkevir Milletvekili Cihat Bilgöhan ve 5 arka
daşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesi, bazı 
maddeleriıe fıkralar ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi aakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 noi 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/364) (S. Sayısı : 175 ve 175'e 1 nci ek) kabul edik 
di. 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında ka-

4 — 
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nun tasaa» ile İsparta MülfitvekHi Süleyman De
mirci ve 7 arkadaşmın, C. Seoatosı Madat^ Üyesi 
Hamdı Özer*m, Konya Milletvekiüt Necmettin Er-
bakan ve 13 arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Sabahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konu
daki tekliflerinin (1/398, 2/11, 2/17, 2/539, 2/583) 
(S. Sayısı : 348) tümü üzerinde görüşmeleri tamam
lanarak maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Devlet 

Memurları Kanununun ek geçici 10 ncu maddesi
nin (a) işaretli fıkrasının değiştirilmesi ve bu madde
nin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi. (2/621) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 
2. — lıler Bankasının 1975 yılı hesap dönemi, bi

lanço, kâr ve zarar hesabının sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/643) (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna) 

3. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/644) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma. Komisyona) 

Sözlü Sorular 
4. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İskende

run Demir ve Çelik tesislerime işçi alımında siyasî 
tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Teknolo
ji Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

1 Haziran 1976 Sah günü saat 15,00'te toplanıl-
mak üzere Birleşime saat 18,40'ta son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Malatya 

Memduh Ekşi Hüseyin Deniz 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Lahey Protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/234) (S. 'Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 
(GÜNDEME) 

3. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu 
(1/8) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 1976) 
(GÜNDSME) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, iskende
run Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

Yazılı Soru 
6. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Ankara 

ilçe ve köylerinde 'kimlere orman ürünleri dağıtıldığı 
ve orman kredisi verildiğine isişkİn Orman Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1235) 

Meclis Araştırmaları 
7. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 

Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâ
tının durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca tok Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/104) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 5 . 1976 Cuma 

Tasarı 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun | 

bazı maddelerinin değiştirtmesi, bazı maddelerinin i 
yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna ek geçici \ 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/451) ] 
(Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) I 

Raporlar 
2. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza

lanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı I 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
ve ıbu Sözleşmeyi değiştüren 28 Eylül 1955 tarihli | 

1 . 6 . 1976 Salı 
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8, — Cumhuriyet Haılik Partisi Grup Başkanvekili 
İstanbul Miletvelriili Ali Nejat ölçen ve 13 arkada
şının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının ne-

BAŞKAN — İsim okuma suretiyle yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin isimleri okunduğunda yük
sek sesle cevap vermderiini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — 10 Mart 1976 tarihli İhtira Beratı Kanunu
nun 3 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair C. Se
natosu Kütahya Üyesi Osman Albayrak, Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal ve Manisa Üyesi Oral Karaos-
manoğlu'nun önergeleri. (4/160, 2/255) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
bir geri alma önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Sağuk ve Sosyal İşler Komisyonunda bu

lunan (2/255) esas No. lu 10 Mart 1296 tarihli İhtira 
Beratı Kanununun 3 ncü maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına mütedair olan kanun teklifimizi geri alı
yoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ede
riz. 

25 . 5 . 1976 
C. S. Kütahya Üyesi C. S. Eskişehir Üyesi 

Osman Albayrak Ömer Ucuzal 
C. S. Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu 

derilerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Kanun görüşmelerine imkân vermek üzere gün
dem dışı konuşmaları bugün erteliyoruz. Arkadaşla
rımın anlayışına bırakıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve
rilmiştir. 

2. — Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Âb-
lum'un, «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi» ve 
«506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile 
bu Kanuna bir ek madde ve bir geçici madde ilâ
vesine» dair kanun tasarılarının doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi. (1/360, 1/429, 
4/158) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 noi maddesine göre 
verilmiş bir önerge vardır, okutup onayınıza suna
cağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çok büyük bir vatandaş kitlesinin sosyal güven

liğini ilgilendiren Tarım ve Orman işçileri ile ev hiz
metlerinde çalışanların Sosyal Sigortalar kapsamına 
alınmasını öngören 1/360 sıra numaralı «506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesinin bazı 
fıkralarının- değiştirilmesi hakkındaki kanun» tasarı-. 

BİRÎNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERÎ : Ühanü Çetin (Yozgat); Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN —•, Milet Meclisinin 105 noi Birleşimini açıyorum. 

İÜ. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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sı ile, Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta 
olan dul ve yetimlerin aylıklarının günün şartlarına 
göre islah edilmesine matuf 1/429 sıra numaradaki 
«506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile 
bu Kanuaa bir ek madde ve bir geçici madde ilâvesi
ne dair kanun» tasarısının hitap ettiği kitlenin geniş
liğine ve önemine binaen, Sosyal işler Komisyonun
da ele alınmadan 45 günü doldurmuş olmaları nede
niyle, içtüzüğün 38 ntii maddesi gereğince Meclis Ge
nel Kurul gündemine alınması hususunu müsaadele
rinize arz ederim. 

Ahmet Mahir Ablum 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

BAŞKAN — Önerge M teklifi kapsamaktadır; 
birincisi i/360 sıra sayılı 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun in 3 ncü maddesinin bazı fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili. 

Bu önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: 
Kabul edenler... Kalbui etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Önergenin ikinci kısmını teşkil eden, 1/429 sıra 
numarasmdaki 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi
ne bir fıkra ile bu Kanuna bir ek madde ve bir ge
çici madde ilâvesine dair kanun tasarısı hakkındaki 
öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbui edilmiştir. 

3. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, «Emlâk 
Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile değiş
tirilen 3 TU ü maddenin (H) bendine geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme chnmasına ilişkin önergesi. (2/497, 4/157) 

BAŞKAN — 38 nci maddeye göre bir önerge 
daha vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlığınıza sunmuş ol

duğum 2/497 esas numaralı «Emlâk Aîım Vergisi Ka
nununun 1318 sayılı Yasa ile değiştirilen 3 ncü mad
desinin (H) bendine geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi» min normal görüşme süresi içinde, 
halen bulunduğu Plan Komisyonunda görüşülmedi
ğinden, içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Sanlı 
Burdur 

ALİ SANLI (Burdur) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Söz istiyosunuz Sayın Sanlı, lehte; 
buyurun efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

5 . 1 . 1976 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı
na sunmuş Olduğum 2/497 esas numaralı Emlâk 
Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile değiş
tirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifim normal görüş
me süresi içinde halen bulunduğu Plan Komisyo
nunda görüşülmemiştir, içtüzüğün 38 nci maddesi 
gereğince Genel Kurul gündemine alınmasını takdir
lerinize sunarım. 

Yasa, deprem 'bölgelerinde Emlâk Alım Vergisin
de beş yıllık bir muafiyeti öngörmektedir. Yasanm 
muafiyetle ilgili süresi Burdur için 22 Mayısta sona 
ermiştir. Bu teklif, bu süre sona ermezden önce ve
rilmiştir. 

Burdur ili 12 . 5 : 1971 tarihinde büyük bir dep
rem geçirmiştir. Büyük deprem nedeniyle tüm altyapı 
tesisleri bozulmuş ve bütün konutlar değişik ölçek
lerde hasar görmüştür. Deprem sonrası imar faaliye
ti istenilen ölçekte gerçekleştirilememiştir. Halen ana-
caddeler üzerinde depremden hasar gören binalar bi
rer harabe halindedir. Şehrin yeniden düzenlenmesi 
ve Özellikle yurttaşların mesken sahibi olabilmeleri
nin Devletçe desteklenmesi bir zarurettir. Emlâk Alım 
Vergisi muafiyeti bu destek tedbirlerinden biridir. 
Gediz'de olduğu gibi Burdur ili için ikinci bir beş 
yıllık bir muafiyet zorunlu hale gelmiştir. Bu neden
le teklifimin Genel Kurul gündemine, alınmasına ka
rar verilmesi Burdur halkının şükranlarını kazana
caktır. 

Yüce takdirlerinize saygı ile sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Aleyhte söz isteyen yok. Sayın Sanlı'nın önerisini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Saymak ihtiyacı hâsıl oldu. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ALt SANLI (Burdur) — Önce kabul edilmişti 
demiştiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim demedim. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ. 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkam'eklileri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysalın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâ
tının durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/104) (1) 

BAŞKAN — Meclis araştırma önergeleri vardır, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, son aylarda tarihinin en karanlık gün

lerini yaşamaktadır. Başbakan Sayın Demirel'in 11 
Mayıs 1976 günü gazetelerde yayınlanan ve «bir kı
sım gençlerin rejimi korumak için harekete geçtiği-' 
ni» ifade eden demeci devlet yönetimi ve demokrasi 
adına gerçekten umut kırıcı olmuştur. «Gençlerin 
bir kısmının rejimi korumak için harekete geçtikleri
ni» söylemesi demokrasiye inanan hiçbir devlet ada
mının söyleyebileceği söz olamaz. Bu sözünün gerisin
de faşizm vardır. Bu sözün gerisinde hukukun üstün-' 
lüğü bir yana itip kuvvetin hak olduğunu kabul etme 
güdüsü vardır. Bu sözün gerisinde, «davasından dönen 
olursa vurun» buyruğunu yeren yardımcısı ile gizli 
bir anlaşmanın izi vardır. Adalet Bakanının da bir 
süre önce, radyolarda ve TRT ekranlarında ilân edi
len «sokak kargaşalarını vatanseverlerle vatan sev-
miyenler arasındaki mücadele»' olarak niteleyen dü
şüncesi de Başbakanın bu talihsiz demeci ile bütün-
leşmektedir. Başbakan Sayın Demirel'in demeci 
Anayasanın 4 ncü maddesini değiştirici niteliktedir. 

Rejimin korunması bu gün artık birbirini destek-
liyen iki insanlık dışı unsuru içeriğine almıştır. Bu 
unsurlardan biri, ülkücülük adıyla yaygınlaşan ve ik
tidarın kanadı altında yürütülen kanlı eylem ve sal
dırılar, ötekisi bu saldırılarda suçlu olarak göz altı
na alman gençlerin işkence ile cezalandırılması, 
ölümden kurtulan işkenceyle, işkenceden kurtulan 
ölümle karşılaşmaktadır. Ülkücülük kavramı kanlı 
bir kavram olmaya başlamıştır. Türk tarihinin un
surları artık kişilerin ve bir kısım siyasî grupların te
kelinde, kan dökme gerekçesi haline gelmiştir. Bun-
ladan bir önemlisi bozkurt kavramıdır. Bu kavra-

(1) 10/104 esas numaralı önergenin lam metni tu
tanağa eklidir. 

mm gerisine sığınarak, kırsal alandan kent'e oku
mak için gelen iyi yürekli gençler, ölüm makinaları 
haline getirilmektedir. • 

Kamu görevlileri, maliye uzmanları, öğretmenler 
ve giderek polis teşkilâtı, ülkücülük kavramı ile ob
jektif hizmet bilincinden soyutlanmakta ve devlet 
içinde ikinci bir devletin oluşmasının provaları ya
pılmaktadır. Bu tırmanışın en sakıncalı, yanı, Em
niyet Genel Müdürlüğü, kadroları içinde yuvalanma
nın belirginleşmişidir. Bu müdürlüğün Türk ulusu 
adına Parlamento tarafından bütçe yasalarıyle veri
len kadroların, devleti yıkmaya yönelik eylem için 
yeterli olmayacağını gören üst düzey yöneticileri, 
kadro dışı kişileri polis giysileri ile donatarak olay
ların tertipcisi durumuna getirmeye başlanmıştır. Fa
külte binalarına yapılan silâhlı saldırılarda, katille
rin yakalanmayışının bir nedeni de budur. Bu ey
lemlerin hiç birinde* komünizmle suçlanan gençlerin 
komünizm suçundan yargılandığı ve mahkûm edil
diği de görülmemiştir. Hükümet bunları yargılamak-. 
ta, mahkûm etmekte ve ölüm infazında bulunmakta
dır. 

Bugün yurt düzeyinde yaygınlaşan, ulusun 
umutsuzluğa kapılmasına neden olan kanlı olayların 
ve kütle halinde işlenen cinayetlerin sona ermesi için, 
görevini ciddiyetle, tarafsızlık içinde yapan Güven
lik Kuvvetlerine ihtiyaç vardır. Türkiye'yi çok ge
rilerde kalan iç barış ve huzur dönemine tekrar ka
vuşturmak için, her şeyden önce alınacak tedbir Em-

; niyet örgütünde gerçekleşmelidir. Bir örgüt nasıl 
I görev görüyor, bünyesinde yabancı unsurlar var mı, 
' kadro cetvellerinde var olan görevlilerden başka 
\ kimler polis giysileriyle hizmet görüyor. Milletve

killerine kadar uzanan fiili müdahale ve kaba kuv
vet kullanma hakkını kimler hangi makamlardan al
maktadır? vb. Ankara Emniyet sarayının 6 ncı ka
tındaki işkence odalarındaki araçlar nasıl ve nereden 
tedarik edilmiştir, kimler tarafından kullanılmakta
dır? Ülkü Ocaklanyle bütünleşmiş kişiler nasıl polis 
olarak istihdam ediliyor? Bu konuların bir Meclis 
Araştırmasıyle Türk Ulusuna bilgi olarak sunul
ması gereklidir ve Türk Ulusunun bu örgütü akla
yıp aklamayacağı parlamentonun denetiminden ge
çerek açıklığa kavuşmalıdır. 

Hiç kimse Emniyet teşkilâtında suçsuz olduğunu 
kanıtlamak için işkenceye dayanıklı olmak zorun
da değildir. 
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Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince İçiş
leri Bakanlığına bağlı Emniyet Teşkilâtı ve görev
lilerinin yürütülmesi hakkında bir Meclis Araştırma
sı açılmasını arz ve rica ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu 
Adına Grup Başkanvekilleri 

İstanbul Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baskanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendis
lik Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olayla
rının nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103. ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/105) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer araştırma önergesi var, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öğrenci olaylarının sürüp gittiği ve önüne ge-

çilemediği öğrenim kurumlarından biri de Ankara 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisidir. Bu 
Akademide olanlar, eğitim sorunları ile can güven
liği ve güvenlik kuvvetlerinin davranış biçimi hak
kında ülkemizin içinde bulunduğu koşulları açıklığa 
kavuşturan bir nitelik taşır. Öğrenim kurumu Dev
letin elinde olduğu için de ayrıca önem taşımaktadır. 
Özellikle Başbakan Sayın Demirel'in Üniversitede 
öğrenci olaylarının önünü almak için gerekirse Dev
letin el koyacağını ileri sürmesine karşın, Ankara 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi devle
tin elinde ve denetiminde olduğu halde bu öğrenim 
kurumunda olanlar daha çok müzminleşmiş, sürüp 
giden kargaşanın odak noktası haline gelmiştir. Dev
letin el koyması, olayların ortadanf kalkmadığını 
tüm tersine artarak daha kanlı bir ortamda sürüp 
gittiğini kanıtlayan ilginç bir belgedir, bu akademide 
olup bitenler. 

Akademide öğrenim yapılmakta ve akademi 
yöneticilerinin akademiyi öğrenime açtığı zaman 
daima ilk kez içeriye giren bir kısım öğrenci, dı-
şarda biriken daha fazla sayıdaki öğrencileri içeri 

(1) 10j 105 esas numaralı önergenin tam metni 
tutanağa eklidir. 

almaktadır. Dış görünüşü bakımından iki grup öğ
rencinin bir çatı, altmda okumaya razı olmadıkları 
sanılırsa da, aslında iki gruptan birinin resmî organ
lar tarafından himaye gördüğü anlaşılmaktadır. 

6 Nisan 1970 günü de Akademinin en kanlı gün
lerinden biridir. 8.30'da açılması gereken kapı gene 
saat 7.30'da açılmış ve içeriye kendilerine komando 
adını taktıkları bir grup, gene polis tarafından üstleri 
aranarak alınmıştır. Parlamenterin kimliğini belli et
meden yaptığı bu gözlemde, öğrencilerin üstlerinin, 
bazı toplantılara sivil polis olarak katılan ve hatta 
C. H. P. Parlamenterlerin katıldıkları toplantılara bi
le girerek konuşulanları izleyen, sivil polisler tara
fından arandığı dikkati çekmiştir. 

1 1 . 5 . 1976 günü Akademide gene aynı biçim
de daha erken içeri alınan bir grup öğrenci, akade
mi binasının birinci katında yığınak yaparak sayısı 
bir kaç bini bulan öteki öğrencilerin içeri girmesi
ne fiilen engel olmuş ve Emniyet Müdürü ya da 
Emniyet Müdürüne vekâlet eden zat, binanın içinde 
ikinci katta yığınak yapan 40 kadar öğrencinin, kim
liklerini saptamak için kendisine bunu yapması 
oradaki veliler tarafından ikaz edildiği halde yapa
cak durumda olmamış ve bir şeylerden çekindiği an
laşılmıştır. 

1 1 . 5 . 1976 günü gene Akademide olanlar dev
let adına üzüntü vericidir. Olaylar 06 AA 872 plaka 
numaralı beyaz Renault marka emniyet arabası için-' 
de ve arka kanapede iki sivil polisin arasında oturan 
komando öğrenci olarak tanınan ismi mahfuz bir 
kişi tarafından sonuna kadar izlenmiş ve saat 12.20' 
de Kızılay Bakanlıklar yönünde uzaklaşmıştır. O 
gün ilk kez içeri giren ve akademiyi fiilen işgal 
eden Komando adlı öğrenciler, polisin himayesinde 
ve jandarma Albayı tarafından can güvenliğinin öte
ki öğrencilerin garanti edildiğinin açıkça ilan edil
mesi üzerine içeri giren öğrencilere saldırmış ve bir 
öğrenci bıçaklanmış, bıçaklıyan kişi polis tarafından 
götürülüp serbest bırakılmıştır. 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade-
misindeki olaylar Maltepe'de akademiye 100 metre 
uzaklıkta açılan Ülkü Ocaklarının faaliyetiyle bir
likte başlamıştır. Ülkü Ocaklarının bu şubesi, bir 
kısım sivil ve resmi polis görevlilerinin himayesi al
tında bulunmaktadır. 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisi, öğrenci olaylarının odak noktası haline gel
miştir. Durumu yerinde inceleyip tarafsız bir göz
lemci olarak C. H. P. Parti grupuna getirmekle gö-
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revli Antalya Milletvekili Sayın Fahri Özçelik 11 
Mayıs 1976 günü Akademi binası içinde polis tara
fından tartaklanmış ve görev yapmasına engel olun
mak istenmiştir. 

Sorunu gerek gençlik olayları ve gerek öğrenimin 
içyüzü bakımından ortaya çıkarılmasında gerek var
dır, yarar vardır. Anayasamızın 88 nci maddesi ve 
İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasını arz ve rica ederiz. 

İstanbul Ağrı 
Ali Nejat Ölçen Cemil Erhan 

Surdur Aydın 
Osman Aykul İsa Ayhan 

Ankara 
llyas Seçkin 

[Bursa 
Mehmet Emekli 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Sivas 
Ekrem Kangal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

Muş. 
Tekin İleri Dikmen 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Çanakkale 
Hasan Sever 

Sinop 
Fikret Övet 

Manasa 
Veli Bakirli 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, «5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» nin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi. (2/299, 4/159) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
bir önerge daha vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/299 esas numaralı «5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi», 

28 . 11 . 1974 tarihinden beri Plan Komisyonunda 
beklemektedir. 

Bu itibarla ve bir an önce görüşülmesini teminen, 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca, mezkûr teklifin 
gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz. 

1 . 6 . 1976 
Ankara Milletvekili 

Dr. Oğuz Aygün 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1975 
Ocak, Şubat 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/43) (S. Sa
yısı : 347) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu vardır, okutuyorum. 

(Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu okundu). 

BAŞKAN — Bilglerinize sunulur. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — İstihdam politikasiyle ilgil 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı: 196) 

2. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

(1) 347 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı: 199) 

O) 
BAŞKAN — Gündemimizin, «Oylaması yapıla

cak işler» bölümüne geçiyoruz: 

(1) 196 ve 199 S. Sayılı basmayazûar 20.5.1976 
tarihli 103 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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2 adet oylamamız vardır: 
1. — İstihdam politikasiyle ilgili 122 sayılı Söz

leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasansî; 

2. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. 

VI. — GÖRt) 

1. — 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesine 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 .1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı: 181) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesine başlıyoruz: 

Geçen birleşimlerde görüşülmesi tamamlanama-
yan, gündemin 1 nci sırasındaki 181 S. Sayılı tasarı
nın görşülmesine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. 
(2/119) (S. Sayısı: 225) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan 225 S. Sayılı kanun teklifnin, Plan Komisyo
nunca geri alman maddeleri henüz gelmemiştir. Bu 
sebeple bir başka maddeye geçiyoruz. 

3. — -65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süley
man Demirel ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin 
Er bakan ve 13 arkadaşının, C.Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konu
daki teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 
2/11, 2/17, 2/539, 2/583) (S. Sayısı: 348) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer 
alan 348 S. Sayılı kanun tasarısının, Plan Komisyo
nunca geri alınan 1 nci maddesine dair ek rapor 
gelmiş, ancak basıma gönderildiği cihetle yeniden... 

Oylama işleminin, evvelâ kupalar sıralar arasın
da dolaştırılarak, bilâhara kürsü önünde bekletilmek 
suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul. edilmiştir; oy
lama işlemi bu surette icra olunacaktır. 

JÜLEN İŞLER 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hazır efendim, hazır. 

BAŞKAN — Basımevinden gelmediği ifade olun
muştur. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Gelmeden de görüşülmesi mümkün 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon olarak yeni 
rapor tanzim etmişsiniz. Değişiklik yapmışsınız... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Raporumuzu Divana sunduk Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Dağıtılmadan mümkün değil Sayın 
Başkan. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — İçtüzük hükümlerine göre Yüksek 
Heyete arz ederek bir karar istihsal etmeniz mümkün 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bildiğiniz gibi, bu hususta İçtüzük
te hükümler var. Basılmamış, gelmemiş. Bu sebeple, 
İçtüzük dışında yeni bir tatbikat yapmam mümkün 
değil Sayın Başkan. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bu dediğinize katılıyorum ama... 

BAŞKAN — İçtüzük cevaz vermiyor Sayın Baş
kan. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, yeni rapor hakkında bilgimiz yok. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ezbere ol
maz ki... 

BAŞKAN — Bu sebeple bir başka maddeye ge
çiyoruz. 

4. — 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. (1/158) (S. Sayısı: 293) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında yer 
alan, 293 S. Sayılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 | 
sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görü
şülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Meclisi temsilen İdareci Üye i 

Sayın Yılmaz. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa

yın Başkan, raporlar yok elimizde. 
BAŞKAN — Efendim, bu dağıtıldı; gözlerinize 

atılmıştır. 
Sayın Hükümet?.. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

eski üyeleri ile ilgili kanunun görüşülmesi için Hü
kümet üyesi?.. Yok. 

İDARECİ ÜYE ALİ YILMAZ (Hatay) — Daha 
evvel ertelenmişti bu konu. 

BAŞKAN — Bu kanuda Sayın İslâm, komisyon- I 
ca seçilmiş şekilde mi temsil.. I 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Yetki 
belgem burada. j 

BAŞKAN — O şekil ve yetki belgesi İçtüzüğü- I 
müze göre kâfi değil efendim. I 

Komisyon ve Hükümet olmadığı cihetle ertelen- I 
mistir efendim. I 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hükümet oturu
yor sırasında. Seyfi Öztürk burada, Mahir Ablum I 
burada, gelsin otursunlar. I 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, Sayın Ön- I 
der lütfedin. I 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si- I 
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 I 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü- I 
günün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü- I 
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, I 
2/343) (S. Sayısı: 192) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında yer I 
alan 192 sıra sayılı... I 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — İşine geldiği za
man Hükümet, gelmediği zaman Hükümet değil... I 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Önder, lüt- I 
fen. I 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Sivas I 
Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 tarih 
ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzüğünün 
79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük tek
lifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. J 

- 12 

1 . 6 . 1976 O : l 

6. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/298; C. Sena
tosu: 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Sena
tosu S. Sayısı: 496) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1975 yıiı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Bu konu üe ilgili Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı: 214) 

BAŞKAN — 214 S. Sayılı kanun tasarısının gö
rüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Sayın Nadir Lâtif İslâm, Adalet 
Komisyonu olarak buradasınız. 

Sayın Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı: 216) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Engin Unsal' 
in, 275 sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir 
paragraf eklenmesine dair kanun teklifinin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Konu ile iligiji Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı: 217) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Engin Unsal' 
in, 275 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci ben
dinin 3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin ka
nun teklifinin görüşülmesine bağlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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10. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 ar
kadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı: 224) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili İlhami Ertem 
ve 4 arkadaşının,, siyasî partilerin seçim ittifakı ku
rabilmelerine imkân verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu konu ile ilgili Hükümet?.. Yok. Ertelenmiş
tir. 

11. — Bilecik Miletvekili Mehmet Er gül'ün, Ser-
betçiotu ziraati kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) 

BAŞKAN — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül' 
ün, Şerbetçiotu ziraati kanun teklifinin görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

İlgili komisyon?.. Yok. 
Bu konu ile ilgili Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kaun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı: 233) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci mad
desinin son. paragrafının Sözleşme metninden çıka
rılmasına ilişk'in Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Konu ile ilgili Hükümet?.. Burada. 
Ertelenmiştir. 
SA&Rİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, 

bu çok önemlidir. Avrupa'da bir milyondan fazla va
tandaşımız - bu anlaşma tasdik edilmediği için bu Mec
liste - yardım alamıyorlar. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Tığlı, 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — O kadar önemli 

ki, bir milyondan fazla vatandaş Avrupa'da kırılıyor 
(bu yüzden. 

(1) 233 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Tığlı, 
SABRİ TIĞLI ^Kastamonu) — Ölüsü orada ka

lıyor, yardım yapılamıyor. 
'BAŞKAN — Peki efendim, bir dakika, bakalım, 

az evtvel burada olduğunu beyan ettiler. Belki sıra 
daha geç gelecek diye salonu terketmiş olabilirler. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Çok önemlidir Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Anladım efendim. 
SÜLEYMAN (MUTLU (Afyonkaraihisar) — Sa

yın Başkan isterse yapar. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Mutlu. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Dışişleri Komisyo

nunun bir üyesi Sayın Reşit Ülker, buradalar efen
dim. 

BAŞKAN — Başkan, Başkanıvekili veya Sözcüyü 
rica edeceğim. Saym Orhan Alp, Sayın Ali Kökbudalk 
veya Sayın Yasin Hatiboğlu Komisyonu temsilen bu
lunurlarsa görüşmeye 'başlayabileceğiz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA-
HÎR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkanım, Sayın 
Reşit Ülker Beyin yetki belgesini bilâhara takdim et
sek mümkün mü acaba? Hakikaten çok önemli bir 
konu efendim. 

BAŞKAN — Mümkün... 
(Efendim, biz bu seri görüşmesi yapılacak şeylere 

devam edeceğiz, sonunda vakit geldiğinde görüşebi
liriz, arkadaşlarımızı terrtin edebilirseniz... («Komis
yondan geliyor» sesleri) 

İEfendim, Sayın Komisyon burada, Sayın Hükümet 
yerini aldı, görüşmeye başlıyoruz. 

Konu ile ilgili rapor çötk kısa olduğu cihetle, 'bilgi 
edinilmesi bakımından raporu okutuyorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. 

Sayın Tığlı buyurun efendim... 
Saym Tığlı kişisel olarak mı grup adına mı ko

nuşacaksınız?.. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Kişisel olarak ko

nuşacağım efendim. 
'BAŞKAN — 'Peki, kişisel olarak, buyurun efen

dim. 
iSABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinıin onaylan

ması bugüne kadar gecikmiştir. Bü gecikmeden dolayı 
dış ülkelerdeki Türk vatandaşları çok büyük zararlar 
görmüştür. 
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1971'de yapılan bu anlaşma bugüne kadar Mec
lislerimize gelip, görüşülüp, tasdikten çıkamamıştır. 
Buna bugün kısmet olmuştur, zararın neresinden dö-
nülürse kârdır. Bu çok önemli sözleşmenin Yüce Mec
lis tarafından bir an evvel tasdik edilmesi, dış ülkeler
de çalışan, gezen ve bulunan Türk vatandaşlarına çok 
büyük imkânlar, yardımlar, sağlık yardımları, sosyal 
yardımlar sağlayacaktır.; 

Dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızdan devamlı 
mektuplar alüyoruz. Dış ülkelerdeki temsilciliklerimiz, 
elçiliklerimiz, konsolosluklarımız ve görevliler, bu an
laşma tasdik edilemediği için, dış ülkelerde hasta olan, 
hatta ölen vatandaşlarımıza sahip çıkamamaktadırlar. 
Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisd olarak, bu an
laşmanın bir an evvel Yüce Meclis tarafından tasdik 
edilmesini ve yürürlüğe konulmasını çok olumlu kar
şılıyoruz, memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bu anlaşma dış ülkelerde bulunan milyonlarca va
tandaşımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 

[Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ahmet Mahir Ab-

lum, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Tığlı'nın heyecanı sebebiyet vermiş olacak 
ki, gündemdeki bir sonraki sırada yer almış olan, 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile ilgili konuş
mada bulundular. Halbuki şimdi güdem gereğince, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanmış bulunan, sosyal güvenlik 
sözleşmesinin bir maddesinin değiştirilmesiyle ilgili 
Dışişleri Komisyonu raporu huzurunuzda bulunu
yor. Bunun da nedenini ben arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin çalıştıkları ülkelerde, o ülke hal-' 
kına tatbik edilmekte olan bazı sosyal güvenlik hak
larından yararlanmalarını teminen, sosyal güvenlik 
anlaşmaları yapılmaktadır. Fransa ile de, Fransa'da 
çalışan vatandaşlarımızı böyle bir güvenceye ka
vuşturmak için bir sosyal güvenlik anlaşması yapıl
mış idi. Bu anlaşmanın yapıldığı sırada Fransa'daki 
tarım işçileri, özel sigortaya tabi idiler. Mecburî 
sigortaya tabi değillerdi. Bilâhara Fransa'da yapı
lan bir kanun değişikliği ile, 1 Temmuz 1973'ten iti
baren, tarım işçileri de mecburî sigortaya tabi tu
tuldular. İşte, o nedenle, Fransa ile vaktiyle yapmış 
olduğumuz sosyal güvenlik sözleşmesinde buna pa

ralel bir değişiklik yapılmış bulunmaktadır. Huzu
runuzda bulunan rapor bununla ilgilidir. Fransa' 
da çalışan, tarım işlerinde çalışan Türk işçileri de 
bundan böyle, bu yapılacak tadilâtla, Fransa'daki 
sosyal sigorta; mecburî sosyal sigorta kolaylıkla
rından, hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Bunu arz 
etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bilâhara ikinci maddede de kısa bir maruzatım 
olacak. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan bir sorum olacak. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan lütfederlerse; burada tarım işçileri sigorta
lı değildir, orman işçileri de değildir. Şimdi Fransa' 
da bulunan işçilerimizin döndükleri zamana kadar 
çıkacak mı? O zaman bu hakları buradaki sigorta
ya ilâve edilecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Arz ediyorum Sayın 
Başkan; 

Bu anlaşma iki yönlüdür. Evvelâ, halen Fransa' 
da tarım işlerinde çalışmakta olan vatandaşlarımız, 
Fransız uyrukluları gibi, birtakım haklardan bu an
laşma ile istifade edecektir. Tabiatiyle bugün lütfe
dip gündeminize aldığınız Hükümet tasarısı kanun
laştığı takdirde, yurt dışında tarım işlerinde, bahusus 
FransaMa tarım işlerinde çalışan vatandaşlarımız, 
orada geçen hizmetleriyle, burada gelip tarım işlerin
de çalıştıkları hizmetleri birleştirilmek suretiyle bir
takım haklardan yararlanacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karamsar) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — O 
zaman, Türkiye'de, Fransa'ya veya dış ülkelere git
memiş tarım işçileriyle aralarında ayrıcalık doğmu
yor mu? 

BAŞKAN — Efendim; fiilen çalışmış olduğuna 
göre, bu çalışmasının karşılığını orada çalıştığına 
göre alacak sanıyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkanım, açıklamak isterim. 
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BAŞKAN — Efendim, sorduğunuz sualin cevabı
nı Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Arz edeyim Sayın Baş
kan, 

Değerli arkadaşlarım; sosyal güvenlik anlaşmala
rının başlıca amaçlarından bir tanesi hizmet birleş-
tirilmesidir. Değerli arkadaşım sanırım, şöyle bir sual 
sormak isterler: Huzurunuza getirilmiş olan tasarı 
kanunlaştığı takdirde, Türkiye'de vaktiyle tarım iş
lerinde çalışmış olan vatandaşların, vaktiyle çalıştık
ları hizmetleri ne olacaktır? Değerli arkadaşım ha-
tılayacaktır; halen yürürlükte olan kanunlarımıza 
göre, halen Sosyal Sigortalar kapsamında çalışan 
işçilerimize, sigortasız olarak çalıştıkları sürenin 
10 yıllık kısmı borçlanma suretiyle hizmetlerine ek
lenme imkânı tanınmıştır. Huzurunuzdaki tasarı 
kanunlaştığı takdirde de, tarım işçilerine de böyle 
bir imkândan yararlandırma muhakkak ki Yüksek 
Meclisin kararına vabeste tutulacaktır. Hükümet ola
rak böyle bir gayenin, böyle bir amacın içinde bu
lunmaktayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Par
lar, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA PARLAR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada
let Partisi Grupu adına, görüşülmekte olan «Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son Pa
ragrafının, Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru» üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz ki grupumuz bu ta
sarının lehinde oy kullanacaktır. Çünkü her şeyden 
önce bu tasarı ile Fransa'da çalışmakta olan işçile
rimize, oradaki yerli işçilere sağlanmış olan sosyal 
hakların tümünün verilmesi, bu kanun tasarısının 
yürürlüğe girmesinden sonra daha düzenli bir şekle 
girecektir. Aslında, Türk işçilerinin Avrupada bulun
dukları bütün ülkelerin sosyal güvenlik yapısına 
entegrasyonunu, biz Adalet Partisi olarak (Ve aynı 
zamanda burada benim sizlerin yüksek reylerinizle 
başka bir hüviyetim daha var, o da Ortak Pazar Kar
ma Parlâmento Komisyonu üyesiyiz, malûmunuz 

olduğu gibi bütün bu sorunları biz orada takip et
mek durumundayız) bir çözüme bağlamak gereğine 
inanıyoruz. Nitekim geçen ay Fransa'da bu konula
ra tekrar değinildi ve alınan bir kararla, 1976 Tür
kiye Toplantısında da, münhasıran Avrupada bulu
nan Türk işçilerinin serbest dolaşımı ve sosyal güven
lik konularının bir raporla sunulması kararlaştırıl
dı. Biz Komisyon olarak bu çalışmaların hepsini Yü
ce Heyetinize aslında sunuyoruz, Meclis Başkanı 
vasıtasiyle; ama bunlar buraya intikal ettirilip, sa
yın milletvekillerinin süzgecinden, tenkidinden, eleş
tirisinden geçirilemiyor. O bakımdan da çalışmala
rın bir sonuca bağlanması da sağlanamıyor. 

Şimdi bu tasarı hakkında biz müspet oy ıkullana-
cağız; bu tasarı ile Fransa'da çalışan Türk işçilerinin 
sosyal güvenliğinin daha iyi bir şekilde sağlanaca
ğına ve yasalaşacağına inanıyoruz. Sizlerin de bu gö
rüşlere katılacağınızı arzu ederek, temenni ederek 
saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlar. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
,i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son 
Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Ocak 
1972 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1 . 8 . 1973 ta
rihinde yürürlüğe giren Türkiye - Fransa Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son parag
rafının sözleşme metninden çakarılmasına ilişkin söz
leşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

15 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü 

tür. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte son söz isteyen 

sayın üye?... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehinde, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Şener Battal, buyurun 

efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cum

huriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin ısla
hı anlamındaki mezkûr kanun tasarısının lehinde 
bulunduğumu ifade ediyorum. 

Ancak, bu arada şimdiye kadarki sözleşmelerin 
mükemmel olmadığını; oraya giden işçilerimizin bir 
yığın imkânsızlıklarla karşı karşıya kaldığını ve Av-
rupadan işçilerin memleketlerine geri gönderilme 
çalışmalarının yapıldığı, iktisadî krizler sonrasında 
bu gibi anlaşmaların son derece gecikerek yapıldığı
nım üzüntülerimle ifade etmek istiyorum. 

Bu' bakımdan, Türk çalışma hayatı ve dışarıda 
çalışan işçilerin çalışma hayatını tanzim eden ça
lışmalar, hazırlıklar son derece önemle ele alınma
lı, tamamı ele alınmalı ve bu manada aksiyonlar 
hızlandırılmalıdır. 

Son zamanda Ortak Pazar devletlerinin, Türk 
işçilerine ve Ortak Pazar üyesi olan Türkiye'ye, ge
çiş dönemindeki üyesi olan Türkiye'ye birtakım ted
birler almak istendiğini görüyoruz. Bu anlaşmalara 
rağmen bu kabil samimiyetsiz beyanlar, anlaşmala
rın hayatiyetini zedeler, samimiyetini zedeler. Bu en
dişelerimi ve bu husustaki Avrupalı parlamenterle
rin, siyasîlerin kanaatlerini de teessüfle karşıladığı
mı ifade etmek istiyorum. 

Kanun gecikmiş de olsa son derece faydalıdır. 
Lehte oy kullanacağımı ifade ediyorum. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir; açık oy

lama işlemi bilâhara yapılacaktır. 

13. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. Sa
yısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) (l) 

BAŞKAN — Gündemimizin 13 ncü sırasında yer 
alan, Avrupa Sosyal Güevnlik Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmesine 
geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.-.. Mevcut. 
Sayın Hükümet?.. Mevcut. 

Bu .tasarıya ait raporun da kısa olması sebebiyle 
okunması görüşündeyiz dokutuyorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarmjza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Avrupa Sosyali Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — T. C. Hükümeti adına 14 Aralık 1972 
tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan Avrupa Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen? , Yok. Değişiklik öner
gesi yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. Değişiklik öner
gesi yak. 

Oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte Sayın Sosyal Güvenlik Ba
kanı Ablum, buyurunuz efendim, 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Yüce Meclise, Dışişleri Komisyonunun 

(1) 234 S. Sayısı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Avrupa Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Hükümetimi
zin katılmasını öneren raporuna müspet oy verdik
leri için, teşekkür etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Sayın Tığlı arkadaşımızın belirttiği gibi; bugün 
Avrupada çalışan bir milyona yakın yurttaşımız, ça
lıştıkları ülkelerle yapabildiğimiz kadanyle, yapmış 
olduğumuz sosyal güvenlik anlaşmalarından yarar
lanmaktadırlar. Fakat, bazı Avrupa ülkeleriyle henüz 
sosyal güvenlik anlaşması yapabilmiş durumd'; de
ğiliz. Bilfarz, İskandinav memleketleriyle temasları
mız devam etmekle beraber, kendilerinden henüz 
bir müzakere zemini hazırlandığına dair müspet bir 
cevap alamamış bulunmaktayız. Fakat, şimdi onay
lamış bulunduğunuz bu anlaşma gereğince; anlaş- " 
manın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, artık ora
da çalışan vatandaşlarımız da, o ülkelerle ikili an
laşmamız olmasa dahi birçok sosyal güvenlik hak
larından yararlanma imkânını elde edeceklerdir. 
Evvelemirde, bu bakımdan onayın önemi büyük
tür. 

Saniyen, halen sosyal güvenlik anlaşması bulunan 
memleketlerle bile olan ilişkilerimizde, vatandaşla
rımıza daha fazla haklar sağlayan birtakım hüküm
ler de mevcuttur. Malumları olduğu üzere ikili an
laşmalar, daima muayyen gayelerle ve mahdut öl
çüler içinde yapılan anlaşmalardır. 

Fluzurunuzda bulunan Avrupa güvenlik anlaş
maları, birçok yerde tanıdığı haklar bakımından 
ikili anlaşmaları taşan bazı ek, ilâve haklar getirmek
tedir ki; işte sosyal güvenlik anlaşması olan mem
leketlerde çalışmakta olan işçilerimiz, bu ilâve, ek 
haklardan da bu anlaşma sayesinde birtakım yeni 
haklara kavuşmuş bulunacaklardır. 

O bakımdan Sayın Başkan, tekrar Yüce Meclise, 
bu anlaşmayı onaylamak suretiyle gösteımış oldu
ğu olumlu tutum dolayısıyle Hükümetim adına şük
ranlarımı bildirmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Bakan son söz 
olarak lehte konuştular, soru imkânı yok efendim. 

Tümü açık oylamaya tabidir, açık oylama İşlemi 
bilâhara yapılacaktır. . 
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14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(i) 

BAŞKAN — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesi
nin değiştirilmesine ilişkin Yasa teklifinin görüşülme
sine geçiyoruz. 

Bu konu ile ilgili Sayın Hükümet?.. Yetki belgesi
ni havi yüksek dereceli memur burada; Çalışma Ba
kanı, İşçi Sorunları Genel Müdürü sayın Ali Taban
lıya yetki belgesini vermiş bulunuyor. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Söz mü 
istiyorsunuz Sayın Unsal. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Teklif sahibi ola
rak konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

275 sayılı Yasanın 11 nci maddesi, toplu iş söz
leşmesi görüşmelerinde yetkili sendikanın saptan
masına ilişkin olan maddedir. Bunun değiştirilmesiy
le ilgili yasa önerisi tarafımdan hazırlanmıştır. Bu
nun Türk sendikacılığı için güncelliği çok önem ka
zanmıştır. Çünkü, Türk sendikacılık tarihi 275 sayılı 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, 
11 nci maddenin uygulanmasına ilişkin önemli aksak
lıklara sahne olmuştur. 

Şurası bir gerçektir ki, Türkiye'nin endüstriyel 
ilişkiler sistemi henüz olgunluk çağına erişmemiş, 
henüz işverenlerimiz, sendikaları ve işçi sınıfının 
varlığını kabul eder bir nitelik kazanamamışlardır. 
Buna benzer olaylar, başka ülkelerin tarihlerinde de 
olmuştur. Örneğin; İsveç'te 1930 yıllarında sendika
lar ve işvelenler arasındaki çekişme ve çatışma, biz-
dekine benzer netelikler geçirmiştir. O zamanlar 
tekstil işkolunda çıkan bir anlaşmazlık sonucu, işve
renler ile sendika arasında ilk ciddî bunalım, İsveç 
endüstriyel ilişkiler sisteminde söz konusu olmuş 
ve taraflar kesinlikle anlaşamamışlardır. İşveren
lerin sendikayı tanıma, kabul etme kavramına yak
laşmamaları anlaşamamaya neden teşkil etmiştir. Bu
nun üzerine taraflar İsveç'in Saltjöbaden kentine 
konmuş; taraflar orada belli bir süre bir arada otur
tulmuş ve sonunda işverenler, sendikanın istekleri-

(î) 271 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 
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nin haklı olabileceği, işçilerin isteklerinin haklı ola
bileceği inancına varmışlar ve ihtilâf çözümlenmiş. 
İsveç literatürüne «Saltjöbaden ruhu» denen bir kav
ram girmiştir. Bu ne demektir? işverenlerin işçiyi ta
nıması, sendikayı kabul etmesi, işçinin ve sendikanın 
birtakım doğal haklarının olabileceğini var s.ayma-
ları şeklinde sonuçlanmıştır. 

Türkiye'de de aynı şeyler olmaktadır. Henüz iş
verenlerimiz - üzülerek belirtmek gerekir ki - sendi
kaları ve işçileri, birtakım haklı istekleri olan kuru
luşlar olarak kabul edememekte, işçilerin içişlerine 
katışmak ve işçileri temsil edecek örgütleri kendi doğ
rultularında hareket etmeye zorlayacak biçimde gi
rişimlerin içinde olmuşlardır. İşte Türkiye'de «Sarı 
sendikacılık» kavramı buradan gelmiştir. 

Küçük sendikalar, küçük işyerlerinin sendikaları, 
patronlar tarafından diledikleri gibi kurdurulmuş, 
işçiler kendi gerçek temsilcilerini bulamamışlar, ken
di gerçek dileklerini, isteklerini toplusözleşme ma
salarına getirememişlerdir. Bu nedenle, çok ciddî ça
tışmalar olmuş ve bürokratik hazırlanmış olan mev
cut yasadaki madde, bürokrasiye ağırlık tanıdığın
dan, çok ciddî bunalımlar sendikacılık tarihimizde 
gözler önüne serilmiştir. 

Örnekler vermek gerekirse, sahtecilik başlamış
tır. Türk sendikacılığında. Sendikalar işçinin gerçek
ten yetkisine sahip olmadıkları halde, onu temsil et
me gücünde olmadıkları halde, bu gücü kendilerin
de varmış gibi gösterebilmek için, yetkili oldukları 
inancını yaya'bilmek için, sahte fişler almaya baş
lamışlar, sahte fişler hazırlamaya başlamışlar ve 
sahtekârlık davaları adliyeye kadar intikal etmiş, 
sendikacılığımız ciddî bunalımlar yaşamıştır. 

Demokrasi, rejimlerin nasıl en ideali, en iyisi ise 
demokrasiyi sözleşme düzenine indirgemek de çok 
önemlidir. Bunu ideal haline getirmek mümkündür, 
getirmek zorundayız.. 

Bunu nasıl getireceğiz? İşçiye, kendisini temsil 
edecek sendikayı seçme yetkisini, demokrasinin işder-
liğini sağlayarak, getirerek, vererek. Bunun için de, 
yetkili sendikanın saptanmasında mutlaka ve mutla
ka işçinin açık oyuna başvurmada büyük yarar ola
caktır. Bu olmadığı takdirde, işçiye kendi sendika
sını özgürce seçme olanağı tanınmadığı sürece, 
Türk sendikacılığı, işçiyi temsil etmeyen; ama birta
kım oyunlarla, birtakım sahte fişlerle, birtakım yasa 
dışı girişimlerle yetkiyi alarak, gerçekte fiiliyatta 
işçiyi temsil etmediği halde, işçiyi temsl ediyor gibi 
sözleşme masasına oturabilecek ve işçi sınıfının çı-
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karlarına ters düşecek biçimde sözleşmeleri bağlaya
bileceklerdir. Bunu önlemek Yüce Meclisin görevle
ri arasındadır. İsçiye, kendisini temsil edecek gerçek 
sendikasını seçtirme olanağını vermek zorundayız; 
eğer çalışma hayatına barışın gelmesini istiyorsak. 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye'de bu
gün çalışma hayatını bozucu nitelikte ortaya çıkan 
anlaşmazlıkların, direnişlerin, olayların meydana 
çıkmasında, sarı sendikaların, sahte sendikaların, iş
çiyi temsil etmeyen sendikaların büyük ölçüde ön
cülük ettiği rahatlıkla söylenebilir. İşçi, kendisini 
temsil etmediğini bildiği sendikanın yetkiyi alması 
halinde, buna karşı direnmekte, isyan etmektedir. 
Haklıdır. Çünkü, kendi gerçek iradesini birtakım 
bürokratik kademeler, birtakım bürokratik yollar 
tıkamakta ve işçi kendisini temsil ettirememektedir. 

M unu önlemek, çalışma hayatına barışı getir
mek, çalışma barışını sağlamak için ve en azından 
demokrasiye olan saygımızı, bir kere daha altını çi
zerek ortaya koyabilmek için, işçiye kendisini tem
sil edecek sendikayı seçme hakkını vermek zorunda
yız. 

Bu, işçiye bu Meclisin vereceği en yüce armağan
lardan birisi olacaktır. Çünkü, bu yoldan işçi kendi 
gerçek iradesini, kendi gerçek niyetini ortaya koya
bilecek ve işçiye dayanan güçlü, köklü sendikalar or
taya çıkabilecek, işçi çıkarma, işçi yararına gerçek 
sendikacılık yapılabilmeye başlanabilecektir. 

Bunu yapmadığımız sürece, ne çalışma hayatı
mızdaki demokratik kurallar işleyebilecek, ne de ça
lışma barışı gerçekleştirilebilecektir. 

Yüce Meclisin, konuya gereken önemi vereceği
ne inanıyor, işçiye, demokratik yoldan, kendisini 
temsil edecek sendikalara kavuşma olanağını Yüce 
Meclisin tanıyacağına inanıyor, hepinize saygılar su
nuyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde, kişisel olarak bu

yurunuz Sayın Tığlı. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; 
Şu anda, Türk sosyal hayatına, Türk sendikal ha

yatına büyük çapta huzur getirecek, Türk sendikal 
hayatındaki kargaşayı, hatta daha açık şekilde Türk 
sendikal hayatındaki anarşiyi önleyecek, kargaşayı 
Önleyecek, sendikalar içindeki birtakım yolsuzlukları 
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önleyecek, sahtekârlıkları önleyecek, sahte fiş tanzim
lerini önleyecek bir yasa tasarısını Yüce Meclisin hu
zurunda görüşüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı Yüce Mec
lisçe benimsenir ve gerçekleştirse, Türk sendikacılığın
da büyük çapta karışıklık önlenecek ve Türk işçileri 
arasına büyük bir huzur gelecektir. 

İşçi beğenmediği bir sendikaya, işçi gitmek iste
mediği bir sendikaya gitmeyecek, onun adına haberi 
olmadan tanzim edilmiş - sendikacılıkta adına nay
lon fiş dediğimiz - sa'hte giriş fişleri hükümsüz kala
cak, bölge çalışma müdürlükleri bir işyerinin yetkisi
ni bir sendikaya verebilmek için aylarca uğraşmaya
cak, savcılıklar sahtekârlık iddialarını tetkik etmek lü
zumunu hissetmeyecek, sahte imzaların sahiplerini ve 
suçlularını aramayacak, işçi yetkü ihtilâfında hür ira
desiyle hangi sendikanın kendisini temsil etme yet
kisine haiz olduğunu yapılacak bir referandumla, giz
li oy, açık tasnifle hâkim denetiminde belirleyecek ve 
sendikaya yetkisini verecektir. 

Bu bakımdan, bu görüştüğümüz kanun teklifi son 
derece önemlidir. 

'Eğer Hükümet yetkilileri birtakım sahtekârlıkla
rın önlenmesini istiyorlarsa, devlet dairelerini, aylar
ca meşgul eden sahte fişlerden kurtarmak istiyorlar
sa, sarı sendikalardan kurtulmak istiyorlarsa, işçinin 
gerçek sendikalar tarafından, kendi arzu ettiği gerçek 
sendikalar tarafından temsil edilmesini istiyorlarsa, 
bu kanun değişikliğine «evet» diyeceklerini ümit edi
yoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerinden iş hayatımıza, 
sendikal hayatımıza huzur getirecek bu kanun tekli
fini desteklemelerini rica ediyoruz. 

Bu kanun teklifi gerçekleştiği zaman artık sendi
kalar yetki alabilmek için sahte fişlere, sahte fişler 
tanzimine gerek duymayacaklar, sendikalar ancak iş
çiye kendilerini kabul ettirebildikleri takdirde, dürüst 
hizmet verdikleri takdirde, işçinin güvenini ve oyunu 
alacaklardır. 

Bu kanun teklifi gerçekleştiği zaman göreceksiniz 
ki bugün Türkiye'de adedi 1 000'e yaklaşan sendika
lar bir, iki sene içinde süratle azalacak ve gerçek 
işçi sendikaları, işçiden yana olan gerçek sendikalar 
meydana gelecektir. 

Somut bir misal vermek gerekirse; bir iş kolunda 
180 bin işçi olduğunu kabul edelim, sigortalı olarak, 
o iş kolunda yetki alabilmek için sendikalar 180 bin 
yerine 380 bin, 280 bin üye göstermeye mecburlar; si
gortalı üyelerin çok üzerinde üyeler göstermek zorun

dalar. Bunlar, hep yetki alabilmek için kanunun açık 
bıraktığı yollara başvurmadır. Sendikalar bu yetkiyi 
alabilmek için, günlerce uğraşarak hayalî üyeler ve 
naylon fişler tanzim ederler. Biz, yasalarla, birtakım 
sendikaları, yetki alabilmek için bir nevi sahtekârlığa 
teşvik ediyoruz. Bugünkü yasa böyle kaldığı müddet
çe, sendikacılıkta sahtekârlığı önlemenin imkânı yok
tur. Ama bu yasa gerçekleşirse bunlara hiç lüzum 
kalmadan işçi kendi oyu ile gerçek sendikayı seçecek
tir. Türk iş hayatına, Türk sendika hayatına büyük 
çapta huzur gelecektir. Hiç kimse de işçileri, sendika
ları itham imkânına sahip olamayacaktır. 

Yüce Meclisin değerli üyelerimden, bu yasanın bir 
an evvel gerçekleşmesine yardımcı olmalarını, Türk 
iş hayatındaki ve sendika hayatındaki huzur bakı
mından rica ederim, sağolun., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Açık oylamaya katılmamış arkadaşımız var mı?.. 

(«Var» sesleri) Rica ediyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke

mal Anadol, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ANADOL 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı 
değer üyeleri; 

Bugün Meclisimiz tarihî bir kararla karşı karşı
yadır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, bütçe 
görüşmelerinde, Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken ısrarla Türk işçisine referandum hakkının ve
rilmesini savunduk ve bunun gereklilik nedenlerini 
birer birer anlattık. 

Referandum konusu, Türk toplumunun günde
minde olan bir konudur; güncel bir konudur. Yüz 
binlerin, milyonların dikkatlerini üzerine çeken bir 
konudur. Çoğulcu Türk demokrasisi içinde bu Mec
liste sandalye işgal eden, demokratik düzene inanmış 
partilere yabancı olmayan bir konudur. 

Bu nedenle ben, huzurlarınızı fazla işgal etmek 
istemiyorum, sadece Türk toplumunda referandum 
neden gerekli hale gelmiştir, birkaç cümle ile bunu 
özetlemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, referandumu savunmak de
mokrasiyi savunmanın gereğidir. Bu yönden, Adalet 
Partili, Millî Selâmet Partili, Demokratik Partili ve 
diğer partili arkadaşlarımın bu yasa tasarısına karşı 
çıkacaklarına ihtimal vermiyorum. Artık Türk top
lumunda demokrasi 2 - 3 senelik mazisi olan bir yö
netim değildir. Türk toplumu demokrasi gelenekleri
ne alışmıştır ve her topluluk kendi yöneticilerini 
kendisi seçmektedir. Bunun dışında birtakım zorla
malara siyasal partiler karşı çıkmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, düşününüz, bugün 40 bin 
Türk köyünden herhangi birinde muhtarluk mühürü, 
seçimle işbaşına gelen, köy halkının seçtiği kişiye de
ğil, tayinle oraya götürülen bir şahsa verildiği tak
dirde büyük tepkiler doğmaktadır. Bugün Türkiye' 
de seçmen muhtarını seçmektedir. Şehirde oturuyor-
sa belediye meclisi üyelerini, 'belediye başkanını seç
mektedir. Genel seçimlerde senatörünü, milletvekilini 
seçmektedir. Seçim mekanizmasının dışında Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Barolar Birliği gibi kurumlar da, 
artık memurlar, serbest meslek mensupları bile yöne
ticilerini seçimle işbaşına getirmektedirler. 

Sayısı her geçen gün çoğalan, büyüyen Türkiye' 
nin bu büyümesine paralel olarak sayısı da büyüyen 
Türk işçi sınıfının, kendisi adına toplu sözleşme im
zalayacak, kendi örgütünü, sendikasını seçememesi, 
Türk demökrasisisinin bugün vardığı boyutlar için 
bir kayıptır sanıyorum. Bu bakımdan, demokrasiye 
inanan, demokrasinin faziletine inanan her parlamen
ter referandum hakkının Türk işçisine tanınmasını 
isteyecektir ve oyunu bu yolda kullanacaktır sanıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çeşitli siyasal 
partilerin sözcüleri her gün kargaşalıktan bahset
mektedir, anarşiden söz açmaktadır ve Türk toplu
munun huzura kavuşmasını istemektedir; bunu de
meçler yoluyla kamuoyuna açıklamaktadır. Şu kürsü
den sık sık Türk toplumunun huzura olan ihtiyacı 
dile getirilmektedir. Eğer iş hayatında alışılagelen ta
birle iş barışını istiyorsak, işçi olarak istiyorsak, iş
veren olarak -istiyorsak, sendikalar olarak istiyorsak, 
siyasî partiler olarak istiyorsak ve Parlamento ola
rak istiyorsak bu yasaya «evet» demeliyiz arkadaş
lar. 

Türkiye'de iş barışının olmadığından söz edilir. 
İşverenler şikâyet ederler, derler 'ki, «Bizim işyerimiz
de, fabrikamızda huzurumuz kalmadı. 2 - 3 sendika 
geliyor, yetki döneminde kavgaya başlıyorlar, hem 
üretim düşüyor, hem fabrikada, işyerinde huzur kal
mıyor, zabitalık, adliyelik olaylar meydana geliyor 
ve biz işbarışından uzak kalıyoruz; bundan şikâyet
çiyiz» derler. 

Değerli arkadaşlarım, işverenlerin bu şikâyetini 
ancak referandum hakkı ortadan kaldıracaktır. Çün
kü, dış müdahalelerden uzak olarak, o işyerinde, 
bölge çalışma müdürlerinin, işbaşında bulunan hü
kümetlerin yan etkileriyle değil, herhangi bir zorla
ma ile değil, o fabrikada çalışan işçilerin, gizli oy, 
açık sayım usulüne göre özgür iradelerini beyan su

retiyle yetkili sendika saptanacaktır, ortaya çıkacak
tır. 

İşçi iradesini gizli oy, açık sayım yöntemiyle sap
tadıktan sonra, artık ne işverene, ne sendikaya, ne 
politikacıya söz hakkı kalmamaktadır. Dolayısıyle o 
işyerinde huzur gelmektedir. Bu, işveren açısından 
böyle. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan de
ğerli arkadaşlarım, belirttiler; Türkiye'de sendika 
enflasyonu olduğu yine politikacılar, sendikacılar, 
parti sözcüleri tarafından bu kürsüden basın yoluyle 
kamuoyuna duyurulur, çeşitli yerlerde çeşitli şekiller
de dile getirilir. Eğer sendikalar gerçekten işçinin 
temsilcisi olduklarını iddia ediyorlarsa, Parlamento
dan çıkacak bu yasa sayesinde, işçiyi temsil ettikle
rini, işçinin özgür iradesiyle yetki kazanan sendika 
olduğunu ifade edebilecek ve diğerine susmak düşe
cektir. Hiçbir sendika «işçiyi ben temsil ediyorum, 
işçi beni istiyor, ama yetki başkasına verildi» deme 
hakkını kendinde göremeyecektir. Dolayısıyle sendi
kalar arasındaki rekabet, sendikalar arasındaki sür
tüşme de bu şekilde ortadan kalkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer gerçekten demokrasiyi 
savunuyorsak, gerçekten iş barışını istiyorsak, gerçek
ten hukuka saygılıysak tabela sendikalarının ortadan 

. kalkmasını, gerçek sendikaların ortaya çıkmasını is
tiyorsak bu yasaya «evet» demeliyiz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Tümü üzerinde grupları adına başka söz isteyen 

sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi hususu kabul edilmemiştir. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Anlaşılmadı Sayın 
Başkan, bir daha sayalım efendim. 

BAŞKAN — Tereddüt yok, efendim. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Oylama neticesine 

itiraz ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Oturduğumuz 
yerden biz de saydık, kabul edildi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Bir da
kika efendim, bu şekilde konuşmayınız. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Biz de saydık, 
fark yok gibiydi. 

BAŞKAN —' Yerinizden saymanıza imkân yok. 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Arada çok az 
fark var. 

BAŞKAN — Başkanlığa saygılı olun, rica ediyo
rum, lütfen. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, iti
raz ediyoruz, oylamayı yeniden yapın efendim. 

(C. H. P. sıralarından beş milletvekili ayağa kalk
mak suretiyle oylamanın tekrar yapılmasını istediler) 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygun olarak itirazınızı iş
leme koyuyorum. 

Maddelere geçilmesi hususunu kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi hususu kabul edilmemiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Divanda iki tane A. P. li üye vardır; bir de Baş-
kanvekili olduğu için yanlış sayılmıştır. İtiraz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çetin arkadaşımız 
her halde fizikî ihtiyacı sebebi ile ayrılmış Divandan. 
Aramızdaki sayış itibariyle bir fark yoktur Sayın Uy
sal. Rica ediyorum, bu şekil yollar açmayalım. Hiç 
bir şüpheye mahal kalmaksızın arada büyük farkla 
maddelere geçilmemesi hususu kabul edilmiştir. Me
tin Meclisimizce reddedilmiştir. 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı : 
273) (1) 

B A Ş K A N — 15 nci sırada yer alan, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve 3 arkadaşının, en az geçim in
diriminin yükseltilmesine ilişkin yasa önerisinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet? Daha evvel de bir defa bulun
madığından, görüşmele başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz isteyen? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben istiyorum Sa
yın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 3 arkadaşımızla birlikte verdiği
miz, en az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin 
Yasa önerisinin tümü üzerinde görüşlerini arz etmek 
istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, bu yasa önerisi 5 . 12 . 1974'te 
Meclise sunulmuş ve Komisyonda 45 gün içinde gö-

(1) 273 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

rüşülmediğinden dolayı Yüce Heyetinizin karan ile 
gündeme alınmış idi. Burada getirilen esaslar şöyle
dir : 

Anayasamızın 41 nci maddesinde, iktisadî ve sos
yal hayatın düzeninin nasıl olması gerektiği gösteril
miştir. Bu, herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenecektir. Aynı hüküm Anayasamızda yer almakta
dır. 

Yine Anayasamızın 45 nci maddesi «ücrette ada
let sağlanması» başlığı altında şu esasları koymuştur: 
«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlama
larına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için 
gerekli tedbirleri alır.» Anayasamızın açık bir hük
mü. Asgarî ücret anayasal kaynağını bu maddelerde 
bulmaktadır. 

Çalışanların, insanlık haysiyetine uygun yaşayış 
seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret el
de etmeleri, bir taraftan asgarî ücret ve toplu söz
leşmelerle, diğer taraftan gelir vergisindeki en az ge
çim indiriminin makul bir ölçüde tutulmasıyle sağ
lanabilir. 

Gerçekte asgarî ücretin en az geçim indirimi ola
rak saptanması ideal bir görüştür. Ancak, vergi geli
ri ve verimliliği yükselen ülkelerde bunlar da yapıla
bilir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi buraya getirdiğimiz 
değişikliği ifade etmek istiyorum. En az geçim indi
rimi bekârlarda; günde 5 lira 15 liraya, ayda 150 lira 
450 liraya, yılda 1 800 lira 5 400 liraya çıkarılıyor. 
Bökârlardaki artırım bu. Yani, toplam olarak ifade 
edersek, 1 800 lira 5 400 liraya çıkarılmaktadır. < 

Evli olanlarda eş için ayrıca, en az geçim indiri
mi; günde 3 lira 9 liraya (Halen kanunda 3 lira), ay
da 90 lira 270 liraya, yılda 1 680 lira 3 240 liraya çı
karılmaktadır. Bu da, ayrıca evli olan eş için hesap
lanacak. Yani, 1 680 lira i 240 liraya çıkmaktadır. 
Her bir çocuk için ayrıca en az geçim indirimi; 
günde 2 lira 6 liraya, ayda 60 lira 180 liraya, yılda 
1 080 lira 1 720 liraya çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamların hesabında 
şu varsayımdan hareket edlilrnişjtiir: Gellir VıerğM Ya
sası, bir vergi yükümlüsünün, örneğin bir işçinin, 
bir memurun gündie 5 lira ile geçindbüieceğM var-
saymaMaldır. Bu varsayımın gerçfeMede ilgisi yok
tur. Bugün işçüierin asgarî ücretti ayda (daha dün 
çıkarıldı) 1' 800 liraya çıkmıştır; bu yasa önerisini 
yaptığımız zaman 1 200 lira idi. Böylece, ayıda 150 
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liralık en az geçim in'diriimîi tamamen anlamsız kal
mış bir şeydir< Yani, bu'ralda geltirilıen teklif haltta 
düşük bir tekliMir, düşük bir teklif sayılabilir. Çün
kü, fcanjıonitür dolayısıyle zaten kanundaikli niteliğini 
kayibdtmiiiştlir., 

Zannediyorum Aldalelt Partisi ve Hükümet kana
dının da< benim anlayabildiğim kadar bu işe katıl-' 
maları gerektir. Çünkü, bütçe müzakereleri sırasın
da katısaiyryı arıttırmamak için ileni sürdükleri gerek-
çelenden de bMs'i de «Biz en az geçim inı'dirüm'ini ge-
türeeeğiz» şeklindeki beyanlarıdır. Hükümet Prog
ramında da bu yolda' beyanları vardır. Onun için 
zannediyorum ki, ümit ediyorum kli, Parlamento
nun bütün kanatları birleşecekler, belki bazı arka
daşlarımız bizim geltlitfdiğimiz bu miktarları eksik bu
lacak! andır, Nitekim, sözlerimi bitirmeden bir hu
susa dalha işarelt etmek işitenim; Gündemin bir başka 
maddesinde, Saiyın Abdullah Baş'türk ve arkadaşla
rının vetfdiğii bir önleri dalha vandır. Kanımca bunla
rın ikisinin birleştirtillip burada görüşülmesi doğru 
olur* aynı konu bir dalha görüşülemez. Abdullah 
iBaşltürk ankadaşımın önerisi daha sonra görüşülecek -
Itiir, burada asgarî ücret üzerinde bir karar verile-
cekltk, tabiî kendileri bilirler, ben işaret etmekle 
yetüneceğim. 

ıBAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, teklifimiz, eşitlik ilkesi içeri
rinde getirilmiş en az geçim indirimi teklifidir, makul 
Mir tekliftir. Bu balkımdan, Yüce Meclisin destek
leyeceğini umuyorum, 

Saiygılar sunarım, 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Oyunu kullanmamış sayın üyelerin oylarını kul

lanmalarını rica ediyorum efendim. 
Şahsı adına Sayın Neccar Türkean, buyurun 

'efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 

En az geçim indirimi, tüm çalışanları ilgilendi
ren bir yasa teklifidir. Bu nedenle, bugüne kadar 
uygulanan yıllık 1 800 lira mükellef için, 1 080 lira 
eşi için ve 360 lira da çocuğu için olan geçim iridi-
riilmllerii biraz dalha yükseltilerek, vergi dilimleri azal
tılacak ve diolaiyısıyle emekçi kesim ve küçük. esnaf 
da biraz dalha rahat nefes alma olanağını bulacaktır. 

•Bu nedenle, öyle zannediyorum ki, bütün siya
sî partii mensubu milletvekili arkadaşlarım asgarî ge
çtim indlrim'inin yükseltilmesinden yanadır! ar. 

Sayın Ülker'im biraz önce bafoiseitltiği Abdullah 
Başjtürk ve arkadaşlarının kanun teklifi asgarî ge
çim indirimi ile ilgili değildir. O, yalnız ücretlilere 
Sağlanmış; ücretlilerin, me'mur ve işçilerin dalha iyi 
şartlar altında yaşaması için öngörülmüş bir yasa 
değişikliğidir. Bunun da toplumumuza büyük fay
dası v olacak, en azından bu teklif kaibul edildiği za
man bugünkü artırılan değil, ama bugünkü asgarî 
geçim, asgarî ücret vergi dışı kalacaktır. Bu asgarî 
ücret 1 800 lira oluyor. Son 1,5 yılda hayat pahalılı
ğı €/c 500 - % 600 artmasına nağmen, halkımızın; 
daha da rahat yaşamasını sağlaması için sayın millet
vekili arkadaşlarımızdan, bu kanuna olumlu ay ve
rerek, küçük esnafımızın ve az ücretli işçiteriimiizln, 
mamurlarımızın eline biraz daha fazla para geçmesi
ni sağlayacağı inancı içindeyim, 

Kanun teklifine olumlu oy vermenizi bekler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Türkcan. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cum.hur'iyeıt Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Önder, buyurun efendim. 

Oy kullanmayan sayın üye kaldı mı efendim?.. 
Yok, Oy toplama işlemi bitimlisinir, kupaları kal
dırınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA A. KEMAL ÖNDER 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın Meclisin değerli üye
leri; asgari geçim indirirnii ile ilgili Sayın Reşit Ü1-' 
ker arkaidaşımızın sunduğu kanun teklifi üzerinde 
•görüşlerimizi sunmak üzere huzurunuzdayız. 

Aslında, sayın Cephe Hükümeti sunduğu prog
ramında, asgarî geçim indir'imiyle ilgili olarak dör
düncü sayfada aynen şunları söylemektedir: «Düşük 
gelirlilerin vergi yükü azaltılacak ve asgarî geçim in
dirimi yükseltilecektir» delmektedirler. Gerçi bundan 
önce 193 sayılı Vergi Kanununun diğer maddeleriyle 
ilgili teklifler Meclislerimizde görüşüldüğü sırada m'il« 
letvekili arkadaşların bu konu ile ilgili yaptığı teklif' 
ler o sırada Cephe Hükümetini destekleyen grupların 
üyeleri tarafından reddedilmiş idi. Şimdi Sayın Re
şit Ülker ve Salbri Tığlı ark adaşımızın sunduğu teklif 
yine sayın Meclisin huzurundaldır ve umarız kî, Cep
he Hükümetinin Hükümet Programında açıkça taah
hüt altına girmiş bulunduğu asgarî geçim indirimliyle 
ilgili taahhüdünü bu teklifle arkadaşlarımız yerine 
getireceklerdir ve sayın Hükümet de bu teklife, sö
züne bağlı olarak katılacaktır. 
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Bu kianun teklifi ne getirimiekltedir? Bekârlarda 
günde en az geçiiım inıdliriimi 5 liradan 15 liraya; aydia 
,150 liradan 450 liraya, yılda 1 800 liradan 5 400 
liraya çı!karrlmak*adır. Evli olanlarda eşler için ay
rıca en az geçim iridir irni günde 3 liradan 9 liraya; 
ayda 90 liradan 270 liraya, yılda 1 680 liradan 3 240 
liraya çıkarıknaiktaldır. Her çocuk için ayrıca en az 
geçiım imdirimi günde 2 liradan 6 liraya; ayda 60 
liradan 180 liraya, yılda. 1 080 liradan 1 720 liraya 
çıkarıilmakitadır, Bu, yalnız işçi içün, yalnız esnaf 
üçin, yalnız memur için değil; tüm çalışanlar için, 
Gelir Vergisi mükellefleri için uygulanacak genel bir 
uygulama olacaktır, şayöt oylarınızla kanunlaşırsa. 

İşçi çalışan insan, memur çalışan insan; Tür
kiye'de vergi yükünü en fazla taşıyan vatandaşları
mızdır. Türkiye'deki vergi yükünün büyük bir kıs
mını taşıyan işçi ve memur kesiminin, hayat paha
lılığı yükü altında ezilen memur ve işçilerin, asgarî 
adalet duygusunun tatmin edilmesi bakımından, hak
sızlık telâkkisini ortadan kaldırmak bakımından, 
asgarî ölçüler idarisinde şu yasa teklifinin kanunlaş
ması gerekmektedir. 

Eğer gerçekten insan sevgilisine dayalı ve ger
çekten vergi yükünün dağılımında adalet inancında 
ıbirleşiyorsak, asgarî koşul olarak asgarî geçim in
dirimi konusunda birleşmek lâzımdır, bütünleşmek 
lâzımdır. 

Toplumun şu içinde bulunduğu bunalımlı nokta
da, ekonomik krizin ağırlığının giderek arttığı şu 

BAŞKAN — Ancak açık aylama tasnif sonuçları 
gelmiştir, okutuyorum: 

«Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Tadil 
Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 199): 

Oy sayısı : 177 , 
Ka'bul : 174» 
BAŞKAN — Oylama yenilenecektir. 
«istihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı Sözleşme

nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun tasarısı (S. Sayısı : 196): 

günlerde, enflasyon oranının % 30'a ulaştığı zaman 
tatulam ayacağını bildliğimiz şu ortamda, toplumun 
bunaldığı, çalışan insanların bunaldığı şu ortam
da, asgarî geçim irtdüriimi konusunda sayın millet
vekili arkadaşlarını izm getirdiği teklife olumlu açı
dan bakmak gerekir, 

Sayın Hükümet, tasarı olarak teklifi kendisi ge
tirmediği için, milletvekili arkadaşlar tarafından ge
tirilen bu teklife karşı çıikmamahdır. Cephe Hükü
metini teşkil eden gruplar, teklif Hükümetten tasarı 
olarak gelmediği için buna karşı çıkmamalıdırlar. 
Eğer gerçekten asgarî geçim indirimi konusunda söz
lerinde samimiyseler, işte teklif; eğer teklifin ma-
Niyeti konusunda değişiklik söz konusuysa, yeterli
lik söz konusuysa, o zaman maddeler üzerinde tek
lifler getirmek suretiyle düzeltmeler yapmak olanağı 
vardır. Ama onu reddetmek, onu bir yıl geriye bı
rakmak demektir.. 

İşçinin, esnafın, memurun asgarî geçimden ya
rar! anmasını bir yıl erteleme kararı vermek hakkına 
sahip değilsiniz, değiliz. Bu itibarla, olumlu oyla
rınızı bekliyoruz ve grup olarak bu teklifli destekli
yoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Parlar ve Cum-

huriiyatçii Güven Partisi Grupu adına Sayın Tosyalı 
söz istemişleridir. 

Oy sayısı : 181 
Kahul : 179» 
BAŞKAN — Oylama yenilenecekitiir. 
iBu suretle çoğunluğumuzun kalmadığı anlaşılmış

tın Genel Görüşme ve Meclis Araştırması önergele
riyle, sözlü soruları görüşmek ve Anayasa Mahke-
mesline üye seçimini yapmak için, 2.6.1976 çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati .* 17,25 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — İçel Milletvekili Orâl - Mavioğlu'nun, be
delsiz ithalat mevzuatında yapılan değişikliklerde 
keyfi uygulamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/1043) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Maliye Bakanlığınca 

cevaplandırılmasına delaletinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

. İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

pıîan, satın alındığı tarihte 3 yaşından eski model ol
mayan otomobillerle ilgili müracaat belgeleri arasın
da Federal Alman makamlarına ait trafik belgeleri
nin sahte olarak düzenlendiğinin tespiti üzerine 
1 . 5 . 1975 tarihi itibariyle el konan 534 dosyada 253 
trafik belgesinin sahte olduğu mahallinde yaptırılan 
incelemelerle tespit edilmiş ve ilgilileri hakkında ya
sal işlemlere başlanmıştır. 231 dosya ise, T. C. Mer
kez Bankası idare Merkezine, gerekli işlem yapıl
mak üzere, iade edilmiştir. 49 müracaatla ilgili ince
lemelere devam alunmaktadır. 

Soru : Maliye Bakanlığı, dışarda çalışan işçileri
mizle ilgili bedelsiz ithalat mevzuatında 1 1 . 7 . 1975 
tarihinde Seri 3 No. 14 yerine ve onu değiştiren Se
ri 3 No. 15 sayılı bir tebliğ yayınlayarak yeni bir dü
zenleme yapmıştır. Yani düzenlemenin isabetli olup 
olmadığı bir yana bırakılarak uygulamada meyda
na gelen keşmekeş birçok işçimizi mağdur etmekte
dir, 

Her iki tebliğin birlikte yürürlükte olduğu kabul 
edilen sürede bir çok keyfi işlem yapıldığı iddiaları 
vardır. 

Şu sıralarda ise, 100 000 TL. lık vergi zayina yol-
açan bir tıkanma vardır, denilmektedir, işlemdeki 
2 000'i aşkın dosya uzunca bir süredir Bakanlıkta 
alıkonulmakta ve ilgililerine herhangi yazılı bir ce
vap verilmemektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz tebliğlerle ilgili keşmekeş 
ve değişik uygulamalara ne zaman son verilecektir? 

İşlemdeki dosyalar Bakanlıktan ne zaman iade 
edilecek ve ne zaman ilgililerine cevap verilecektir? 

Değişik ve keyfi uygulama yapan yetkililere or
tak uygulama uyarısı yapılacak mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

OKA : 310000/1678 
28 .5 .1916 

- Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 2 . 1976 tarih 7/1043-3699/28494 sayı
lı yazıları. 

İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Bedelsiz İt
halatla ilgili yazınız eki soru önergesini tetkik ettir
dim. 

Bakanlığıma intikal eden ihbarlardan ve T. C. 
Merkez Bankası İdare Merkezi Tarafından yürütü
len incelemelerden, Merkez Bankası Şubelerine ya- | cevapları. (7/1052) 

Bunun dışında, T. C. Merkez Bankası İdare Mer
kezince, bedelsiz ithalat hakkında Seri : III, No: 15 
sayılı Tebliğin geçici 1 nci maddesine istinaden 
yurt dışında iken satın alınmış veya beynelmilel nak
liyat acentalarına teslim edilmiş eşya ve vasıtalarla 
ilgili yapılan müracaatların, gerçekte herhangi bir 
satın alınma veya nakliyeciye teslim şartları yerine 
getirilmemiş olduğunun Bakanlığıma bildirilmesi üze
rine, T. C. Merkez Bankası İdare Merkezinden 
22 . 1 . 1976 tarihinde intikal eden 826 dosyada top
lam 1 137 adet otomobil, traktör ve ziraî ve mesle
kî aletten 1 . 5 . 1975 tarihi itibariyle 172 dosya ile 
ilgili eşya ve vasıtaların gerçek olarak satın alınıp 
gümrüklerimize getirildiği tespit edilerek T. C. Mer
kez Bankası İdare Merkezine iade edilmiş ve bunun 
dışında kalan 615 dosya ile ilgili eşya ve vasıtaların 
fiilen satın alınarak veya nakliyeci firmalara teslim 
edilerek yasal süreleri içinde yurda getirilmemiş ol
dukları ve Merkez Bankası Şubelerine verilen belge
ler karşılığı herhangi bir eşya ve vasıta mevcut ol
madığı tespit edilmiştir. Gerçek dışı belgeleri düzen
leyenlerin tespit ve soruşturmasına ve ayrıca 39 mü
racaatla ilgili eşya ve vasıtaların gümrüklerimizden 
girdikleri belirlenmekle beraber, gümrüklere teslim 
edilip edilmediğinin araştırılmasına devam olunmak
tadır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
ilinin hudut köylerini içine alan «Yasak bölge» şeri
dine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk ile Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma ve İçişleri Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
9 . 2 . 1976 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Ooğan Araslı 
.Kars'ın; Aralık, İğdır, Tuzluca, Digor, Arpaçay, 

Çıldır ve Posof ilçelerine bağlı yüzden fazla köyü 
hudut bölgesinde bulunmaktadır. Uygulamaya göre, 
hudut noktasından başlamak üzere 600 metreye ka
dar olan şerit «Yasak bölge» olarak korunmaktadır. 

Yukarıda adlarını sıraladığım bu ilçelerimize bağ
lı hudut köylerimizin büyük çoğunluğunda, köy ev
leri dahi «Yasak bölge» sayılan şerit içinde kalmakta
dır. Bu durumun doğal sonucu olarak, hudut şeridin
de yaşayan onbinlerce köylü, çok kere tapulu arazi
sinden tam ürün alamamakta, otlaklardan hayvanla
rı için yararlanamamaktadır. 

Tüm geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 
bu hudut köylerimizde, yukarıda değindiğim kısıtla
malar nedeniyle köylü büyük maddi kayıplara uğra
maktadır. 

Hudut bölgesinde oturan köylülere saat 7.00 -
17,00 arasında tanınan kısıtlı çalışma süresi ise, bu 
köylerde oturanların tarım çalışma koşullarını daha 
da zorlaştırmaktadır. 

Yurt topraklarını ve yurt çıkarlarını bugüne ka
dar, her türlü övgünün üzerinde korumasını bilen, 
hudut bölgelerinde oturan yurttaşlarımızın içinde bu
lundukları zor durum kısaca böyledir. 

Bu gerçeklerin ışığı altında: 
1. — Hudut köylerimizin büyük çoğunluğunu 

içine alan «Yasak bölge» şeridinin daraltılması dü
şünülüyor mu? 

2. — Bu bölgelerde saat 7,00 - 17,00 arasında uy
gulanan çalışma süresinin gün doğuşundan, gün ba-
tımına kadar uzatılması uygun düşmez mi? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 4 . 1976 

Jandarma Genel Komutanlığı 
ÎSTH. : 7503-1-76/Hudut ve Kaçak §. 

Konu : 1 nci askerî yasak bölge hakkın
da yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : M. M. Genel Sekreterliği Kanunlar Mü

dürlüğünün 16 Şubat 1976 gün ve 7/1052-3717-28622 
sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın, Kars 
İlinin Aralık, İğdır, Tuzluca, Digor, Arpaçay, Çıldır 
ve Posof ilçelerine bağlı ve 1 nci askerî yasak bölge 
içinde bulunan köylülerin saat 07,00-17,00 arasında
ki çalışma süresinin artırılması ve 1 nci askerî yasak 
bölge şeridinin daraltılması hususundaki ilgi yazıya 
ekli yazılı soru önergesi tetkik edilmiş, konu ilgisi iti
bariyle Millî Savunma Bakanlığına ait olduğundan, 
durum Millî Savunma Bakanlığına intikal ettirilmiş
tir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 28 . 5 . 1976 

Kanun : 178/ÖB-76 
Konu : Kara Hududu Boyunca Tesis 
Edilen Askerî Yasak Bölgeler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 2 . 1976 

tarih ve Kanunlar Müdürlüğü: 7/1052-3717/28622 
sayılı yazısı. 

Kars ilinin hudut köylerini içine alan «Yasak böl
ge» şeridi hakkında Kars Milletvekili Doğan Araslı 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ilişkin Ba
kanlığımız görüşü aşağıdaki şekilde Belirlenmiştir. 

Kara hudutları boyunca tesis olunan askerî yasak 
bölge ve bu bölgelerdeki uygulama esaslarını tespit 
eden 29 . 5 . 1962 tarihli ve 6/521 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile anılan kararname uyarınca 5 Km. 
derinliğindeki hudut bölgelerinin tâbi tutulacağı 
28 . 1 . 1966 tarihli Statü uyarınca, kara sınırları bo
yunca 5 Km. derinliğindeki bir şerit 2'nci askerî ya
sak bölge olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre yerli halkın hudutların ikinci askerî yasak bölge 
arazisinden azamî derecede istifadesini sağlayacak şe
kilde birinci yasak bölge hudutlarını tespit etmeye hu
dut alay ve müstakil hudut taburlarının bağlı bulun
duğu tümen veya tugay komutanlıkları yetkili kılına
rak vatandaşların hak ve menfaatlerinin zedelenme
mesine gayret gösterilmiş ve böylece birinci askerî 
yasak bölge ile ilgili olarak 1110 sayılı Askerî Yasak 
Bölgeler Kanununun öngördüğü koşullardan bölge 
halkının yararlanması amaç bilinmiştir. 

Bu itibarla sağlanan kolaylıkların dışında uluslar
arası taahhütleri yerine getirmek ve hudut emniye
tinin gerektirdiği her türlü hudut tecavüzünü önle
mek, kaçakçılığa mani olmak amacıyle tesis olunan 
askerî yasak bölgelerin devamında yarar bulunmak-
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tadır. Bu nedenle Bakanlar Kurulu kararı ile oluştu
rulan askerî yasak bölgenin ve buralardaikİ uygula-î 
malarına ilişkin Statü'nün kaldırılması uygun görül
memektedir. 

Diğer taraftan askerî yasak bölgelerde belirlenen 
07,00-17,00 saatları arasındaki çalışma süresinin va
tandaşlar lehine olarak gün doğuşundan, gün batı-
mına kadar uzatılmasının ancak sözü edilen kavram
lardan doğabilecek her türlü sakıncanın giderilebil
mesi için bu hususun dört mevsim esasına göre saat 
olarak tespiti ve uygulamaların hudut makamların
ca ilân olunacak anılan saatlere göre yapılmasının 
mümkün olabileceğini bilgilerine arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Üysal'ın, 
Mersinli bir ihracatçıya ve Kıbrıs'tan ithal ettiği por
takal ambalajı kâğıtlarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Baş bakan, adına Ticaret Bakanı Hahil Başol'un 
yazılı cevabı. (711077) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygı 
ile dilerim. 21 . 2 . 1976 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Soru : 
1. — Mersin'in sayılı ihracatçılarından bir zatın, 

ihraç edeceği portakalları sarmak için Kıbrıs'tan ki
lo fiyatı 8 liradan difenli incepelür kâğıdı ithal ettiği 
doğru mudur? 

2. — Mersin'ü bu ihracatçının, ihraç edeceği por
takallar için yaptığı 3 milyon 200 liralık kâğıt ithala
tı, bir Kıbrıs Türk firmasından mı yapılmıştır? Bu 
firmadan yapılan ithalatta ihracatçının satacağı por
takal kâğıtlarıyle ilgili proforma faturada, «Kıbrıs -
Lefkoşe Türk Bankası direktörü» damgası ile Meh
met Güneş Topsal imzası bulunmakta mıdır? 

3. — Firma sahimi, Mersinli ihracatçı 8 liradan 
ithal ettiği bu kâğıtların bir kısmını kilosu 33 liradan 
diğer bazı Mersin'ü portakal ihracatçılarına satmış 
mıdır? Bu durumu doğal karşılıyor musunuz? 

4. — Oysa bu kâğıtların Kıbrıs - Rum firmala
rına ait olduğu söylenmektedir. Beher portakal için 
peçete biçiminde kesilmiş kâğıtların herbirinde, in
gilizce ve Rumca yazılı, Kıbrıs - Rum narenciye ih
racat firmalarının damgalan olduğu belirtilmiştir. 
Örneğin, Cyprina, Zakaf, Nchacolas gibi.. Bu durum 

önceden bilinmiyor muydu? Kıbrıs'daki ilgililer buna 
neden gözyummuşlardır? 

5. — Bir Kıbrıs - Türk firmasından yapıldığı 
açık olan ithalatta, kâğıtların Kıbrıs - Rum firmala
rına ait olmasının nedeni nedir? Bizim yerli malı 
Mersin portakallarımızın, sanki Kıbrıs Rüm porta
kalı gibi, Rum damgalı kâğıtlar içinde dış piyasaya 
sürülmesini onur kırıcı ve ülkemizin itibarını sarsı
cı bir unsur saymıyor musunuz? Kâğıdı Kıbrıs'dan 
Kıbrıs - Türk firmasından ithal eden bu Mersinli 
ihracatçı firma, İran'a dört ayrı firmaya, bu Rum 
damgalı kâğıtlarla Mersin portakalını ihraç etmiştir. 
Ve bu firmalar, «Ambalajında «Kıbrıs malı» yazılı, 
difenilli kâğıda sarılı «Türk malı» narenciyeyi satın 
aldığımızı teyid «Ederiz» demişlerdir. Bu ' durumun 
sorumluluğu, sorumluları yok mudur? Bu tür ticaret 
usulüde cephe hükümetinin milliyetçilik anlayışı için
de midir? 

Rum firmalarına ait damgaları taşıyan kâğıt
lar, Kıbrıs - Türk firması tarafından nasıl ve hangi 
amaçla elde edilmiş ve hangi işbirliği içinde bir Türk 
ihracatçısına satılmıştır? 

Bu kâğıtları ithal eden Mersin'ü ihracatçı firma 
hangi düşünce ve hesaplarla Mersin portakallarını 
bu kâğıtlarla sarıp, tran'a ihraç etmiştir? 

İlgili makamlar bu konuda ne gibi işlemler yap
mışlardır, soruna hangi tarihte el koymuşlardır? Ne 
gibi ilişkiler saptanmıştır.? 

6. — İthal edilen kâğıtlardan, yani Rum damga
lı kâğıtlardan ne miktarı kullanılarak, kaç sandık por
takal dışarıya ihraç edilmiş ve bunlar hangi firmalar 
tarafından yapılmıştır? 

7. — Mersin Gümrük Bölge Başmüdürlüğü tara
fından, «Gümrüğün bu konuyu idare etmesinin ola
nak dışı olduğu» bildirildiğine göre, bu konunun 
idare edilmesi mi istenilmiştir? İdare edilmesini isti-
yen çevreler kimlerdir? Bu çevrelerin iktidar partile
rinin hangi organlarında ne gibi görevleri vardır? 

Şimdi bütün bu sorulardan başka, aşağıdaki so
rularında cevaplandırılmasında sorunun değerlendiril
mesi için yarar görmekteyim. .. 

1. — Mersin'ü ihracatçıya kâğıt satan firmanın 
proforma faturasında Kıbrıs - Lefkoşe Türk Bankası 
direktörü damgası ile Mehmet Güneş Topsal imzası 
bulunmaktadır. 

a) Kıbrıs - Lefkoşe Türk Bankası yetkilisi Meh
met Güneş Topsal, Mahir Turan'ın eniştesi midir? 

b) Mahir Turan ise A. P. İl Başkanı mıdır? 
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2. — Mahir Turan Mersin'in sayılı ihracat ve it
halatçılarından mıdır? Firmasının adı nedir? Kıb
rıs'tan bu Rum damgalı kâğıtları bu zat mı ithal et
miştir. Kâğıdın yanısıra bu zat, başka şeyler, fabrika 
parçaları da getirmişmidir.? 

ıBu fabrika parçaları nelerdir, taşıma işlerinde as
kerî araçlar kullanılmış mıdır? 

3. — Mahir Turan Kıbrıs malını Transit olarak 
iran'a ihraç etmekte midir? Bu mallar nelerdir? 

4. — Mahir Turan Kıbrıs menşeli portakal ihra
catından vergi iadesi alacak mıdır? 

5. — Bu olay da cephe hükümeti yönetiminde 
olağan hale gelen, hergün basına yansıyan suistimal-
ler halkasının, kokuşmuş ithalât ve ihracat oyunları
nın yeni bir örneği midir? ihracat - ithalât mekaniz
masına halkımızın çıkarları açısından yeni bir düzen 
getirmeyi düşünmüyor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 26 . 5 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya No. : 1/420 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli Başbakanlığa 

muhatap 27 . 2 . 1976 ve 5 . 4 . 1976 tarih ve 
7/1077/3808-29190 yazıları: 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın Mersin'li 
bir ihracatçıya ve Kıbrıs'dan ithal edilen portakal 
ambalaj kâğıtlarına ilişkin ve Sayın Başbakan tara
fından cevaplandırılması istenilen yazılı soru öner
gesinin tarafımdan cevaplandırılması Başbakanlıkça 
uygun görülmüştür. 

Anılan önergede sorulan hususlar aşağıda cevap
landırılmıştır. 

Cevap 1-2 , 
Dışticaret Rejimi esaslarına uygun olarak, Mer

sin ihracatçı Birliği Umumî Kâtipliğinden alınan 
8 . 8 . 1975 tarih ve 3520 sayılı yazıda, Necati Bol-
kan firmasının Avusturya'dan kâğıt ithal etmek iste
diği bildirilmiş, gerekli dokümanlar gönderilmiş ve 
bu talebin uygunluğu da belirtilmiş bulunmaktadır. 
Talep Bakanlığımızca incelenmiş ve firma adına 
14 . 8 . 1975 tarih ve 18081/28010 sayılı müsaade 
belgesi tanzim olunmuştur. Mezkûr belge 227, 272. 
Kg ve 249 999 20 dolar için tanzim edilmiş olup, 
birim fiyatı Kg/1,1 dolardır. Bilâhara Mersin İh 
racatçı Birliği Umumî Kâtipliğinden 24 . 9 . 1975 
tarih ve 4651 sayılı ikinci bir yazıda Necati Bolkan 
firmasının Lefkoşe'de kurulu Cypromer Ltd. firma-

I sından çok daha müsait şartlarla teklif aldığını ve 
bu talebin de Birlikçe uygun görüldüğü belirtilmiş
tir. Malın birim fiyatı Kg/8,- TL. dır. 

Bu durum muvacehesinde gerek fiyatın daha dü
şük olması, gerekse ödemenin Türk lirası olarak ya
pılması, dışarıya döviz ödenmesi gibi bir durumun 
ortaya çıkmayacağı hususları gözönünde. bulundu
rularak 14 . 8 . 1975 tarihli eski müsaade belgesi ip
tal olunmuş ve bunun yerine 1 ; 10 . 1975 tarih ve 
19769/34628 sayılı 400 ton ve 3 200 000 TL. lık mü
saade belgesi tanzim olunmuştur. 

I Mezkûr ithalâtla ilgili olarak Bakanlığımıza ib
raz edilen proforma faturada Mehmet Güneş Top-

I sal imzası bulunmaktadır. 
Cevap 3 -
İhracatçının münhasıran kendi ihraç mallarının 

i ambalajında kullanılmak üzere aldığı tahsisi gayesi-
I ne uygun olarak kullanıp kullanmadığı hususu Ba-
I kanlığımız müfettişlerince tetkik ettirilmektedir. 

Cevap 4 -
İthale konu olan difenilli kâğıtların üzerinde 

Rumca ve ingilizce yazılar olduğu hakkında, ithal 
müsaadesi verilmeden önce Bakanlığımıza herhangi 

j bir iş'arda bulunulmamıştır. 

'Sözü edilen Mersin'li firma tarafından KTFD'den 
I ithal edilmiş bulunan difenilli kâğıtlar üzerinde 

Rumca ve İngilizce yazılar bulunduğunun 1 2 . 1 . 1976 
I günü Mersin Gümrük Başmüdürlüğünden telefonla 

Bakanlığımıza intikâl ettirilmesi üzerine hadiseye 
derhal el konulmuş ve konunun müstaceliyeti bakı
mından, Mersin Kontrol Teşkilâtımıza gerekli ta
limat telefonla verilerek bu çeşit kâğıtlarla ihracata 
müsaade edilmemesi istenmiştir. 

Ayrıca, 15 . 1 . 1976 tarih ve 117 sayılı teleks 
emrimizde de Mersin İhracatçı Birliği Umumî Kâ
tipliğine, bahis konusu kâğıtların ihracatta kullanıla
mayacağı bildirilmiş, aynı konuda 27 . 1 . 1976 ta
rih ve 631 sayılı yazımızla da Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından gerekli tedbirlerin alınması hususu talep 
edilmiştir. Anılan kâğıtlara sarılı olarak bir ihracat 
yapıldığı yolunda Bakanlığımızda bir bilgi mevcut 
değildir. 

Bölüm : 2 
Cevap 1. — Bu konularda Bakanlığımızda her

hangi bir bilgi mevcut değildir. 
Cevap 2. — KTFD'den difenilli kâğıt ithalâtında 

bulunmak üzere ithal müsaadesi verilmiş olan fir
ma yukarıda da belirtildiği gibi Necati Bolkan firma
sıdır. İthal müsaadesinde fabrika parçaları hakkında 

I bir kayıt bulunmamaktadır. 
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Cevap 3. — Mahir Turan firmasına, 22 . 8 . 1975 
tarih ve 15334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış 
bulunan Transit Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde 
verilmiş herhangi bir müsaade mevcut değildir. 

Cevap 4. — Memleketimizden serbest dövizle 
yapılan narencie ihracatında, 16 . 9 . 1975 tarih ve 
15338 saılı Resmî Gazete'de yayımlanan «İhracatta 
Vergi iadesi Kararı»na ekli liste 9'da gösterilen oran
larda vergi iadesi uygulanmaktadır. 

Cevap 5. — Bakanlığımız, Dışticaret Rejimine 
uymayan ithalât ve ihracat muamelelerini tespit et
tiği takdirde gerekli işlemleri yapa gelmektedir. 

İthalât ve ihracatımızla ilgili usul ve sistem 
17 . 7 . 1975 tarih ve 15298 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanmış bulunan İhracat ve 6 . 1 . 1976 tarihli, 
15460 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ithalât 
Rejimleri Kararname ve Yönetmelikleri esasları da
hilinde yürütülmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

4. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, te
kel mamulleri satıcılarının haklarına ilişkin so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Oztrak'ın 
yazılı cevabı. (7/1102) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 28 . 2 . 1975 

Eskişehir Milletvekili 
Niyazi On al 

ıSoru : 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 

42 nci maddesi «Tekel idaresi, mamullerini satan
lara tüzükte belirtilecek sınırlar içinde satış ücreti 
verilebilir», hükmünü getirmiştir. 

Tütün mamulü satıcılarının, Kanun ve Tüzük ge
reği kazandıkları hakkın gasbı niteliğindeki bu uy
gulamanın sebebi nedir? 

Başbakan ile Gümrük ve Tekel Bakanının, zaman 
zaman, özellikle tepkiler yoğunlaştıkça verdikleri 
demeçlere rağmen, bir yıldanberi sürdürülen bu hak
sızlığa ne zaman son verilecektir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı - 25 . 5 . 1976 
Tetkik ve Murakabe Hey'eti Reisliği 

'Sayı : 04-1-3794 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 12 . 3 . 1976 

ve 8 . 4 . 1976 günlü 7/1102-3856 sayılı yazılan. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi Ünal'ın Te

kel mamulleri satanlara ödenen satıcı ücretleri hak
kında yönettikleri yazılı soru önergesinin cevabı 3 
nühsa olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi Ünal'ın Te
kel mamulleri satanlara ödenen satıcı ücretleri hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunununa 
ait Tüzüğün 78 nci maddesinde Tekel mamulleri sa
tanlara satış fiatı üzerinden % 6-12 oranında satış 
ücreti verileceği belirtilmiştir. 

Sözügeçen Kanunun 42 nci maddesinin (a) fıkra
sında da, satıcı ücretlerinin Tüzükte gösterilen sınır
lar dahilinde kalınmak kaydı ile Tekel İdaresince tes
pit edileceği açıklanmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğünce, satıcı ücretlerinin 
hesaplanmasında uygulanacak nispet tespit edilirken, 
satış fiatı, fire ve zayiat miktarları, ve bu meyanda 
işe bağlanan sermayenin devir hızı nazarı dikkate 
alınmaktadır. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa ait tüzüğün 
yürürlüğe girmesinden evvel satıcı ücreti % 6 nispe
tinde iken, Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra sa
tıcıların durumları dikkate alınarak bütçe imkânları 
nispetinde arttırılması yoluna gidilmiştir. 

Bu nispet, halen filtreli sigaralarda % 7,5 filtre
siz sigaralarda % 9 olarak uygulanmaktadır. 

Bu uygulama bayilerin gelirlerinde filtreli sigara
larda % 15 diğer sigara ve tütün mamullerinde 
% 38 bir artış sağlanmıştır. 

Bu kanuna müsteniden hazırlanan Tütün ve Tü- I 
tün Tekeli Tüzüğünün 78 nci maddesinde «Yurt için
de tütün mamullerini satanlara, her mamulün tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununun 39 ncu maddesi gereğin- I 
ce saptanan satış fiyatı üzerinden idarece % 6-12 I 
oranında satış ücreti verilir» denilmek suretiyle, sa
tış ücretinin sınırları saptanmıştır. 

Bu Tüzük 24 . 1 . 1975 tarih ve 7/9348 sayılı 
Kararname ile kabul edilip, 16 Mart 1975 tarihli ve 
15179 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak aynı gün 
yürürlüğe girdiği halde bayilere hâlâ asgarî sınırın 
da altında satış ücreti ödenmektedir. I 
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Bu defa Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
ile mutabık kalınarak satıcı ücretleri filtreli sigara
larda . % 9 diğerlerinde % 11 olmak üzere yeniden 
tespit edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
5. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev

şehir il ve ilçelerindeki boş bulunan imam kadroları
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın 
yazılı cevabı. (7/1113) 

Millet Meclisi Başkanlığma 
Aşağıdaki sorumun din işleriyle görevli Devlet 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ve rica ederim. 2 . 3 . 1976 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner 

1976 yılı içinde Nevşehir ili dahilinde 'boş yerlere 
imam tayini yapılacak mıdır? 

Nevşehir -
Nevşehir -
Nevşehir 
Nevşehir -
Nevşehir -

rosu. 
Nevşehir -
Nevşehir -

rosu. 
Nevşehir -
Nevşehir 
Nevşehir 

hocası 
Nevşehir -
Nevşehir 
Nevşehir -
Nevşehir • 
Nevşehir -
Nevşehir • 
Nevşehir -
Nevşehir -
Nevşehir -

rosu 
Nevşehir 

ikadrosu. 
Nevşehir -

Merkez -
Gülşehir 
Kozaklı 
Merkez -
Merkez 

Merkez -
Merkez -

Merkez • 
Merkez 

- Merkez 

Avanos -
Avanos 
Avanos • 
Gülşehir 
Gülşehir 
Ürgüp -
Gülşehir 
Merkez -

Sümer Camii 
- Kurşunlu Camii 
- Dereköy Mahallesi Camii 
Çiftlik Köyü imam kadrosu 
Karapınar köyü imam kad-

Tatlarin köyü imam kadrosu 
Sulusaray köyü 2 imam kad-

Tepeköy 3 imam kadrosu 
- İnallı köyü imam kadrosu 
- înallı köyü Kur'an kursu 

Göynük imam kadrosu 
- Çavuşin imam kadrosu 

Kalaba imam kadrosu 
- Tuzköy imam kadrosu 
- Gökçetoprak imam kadrosu 
Karin imam kadrosu 
- Kızılköy imam kadrosu 

Beycami imam kadrosu 
Deririkuyu - Özlüce camii imam kad-

- Gülşehir 

Merkez -
imam kadrosu 

- Gümüşyazı camii imam 

Yuva (Bölük - Ören Camii) 

Nevşehir - Gülşehir - Emmiler imam kadrosu 
Nevşehir - Hacıbektaş - Karaburna imam kadrosu 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 31 .5 .1976 
Sayı : 5.01/1852 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 8 . 4 . 1976 gün 

ve 7/1113-3890/29775 sayılı yazısı. 
Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in yazılı soru 

önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Hasan Ak&ay 
Devlet 'Bakanı 

T. C. 
Ankara 

Diyanet İşleri Başkanlığı 26 . 4 . 1976 
Pers. D. Bask. 

Öz. İş. Md. P/2-9/2181 

DeVlet (Bakanlığına 
İlgi : a) 1.4.1976 gün ve 5.05/1001 sayılı emir

leriniz. 
b) 19 .4 .1976 gün ve 5.05/1252 sayılı te'kit 

emirleriniz. 
İlgi emirleriniz ekinde alınan Nevşehir Milletve

kili Sayın Ragıp Üner'in soru önergesi ile ilgili ce
vaplar aşağıda sunulmuştur : 

1. —• Sözü edilen önergede, imam - hatip tayin 
edilmesi istenen köylerin; 7 . 3 . 1975 gün ve 15170 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
«Bucak ve köylere imam - hatip kadrolarının dağı
tımında uygulanacak esaslar hakkında Tüzük» uya
rınca malhallî komisyonlar tarafından düzenlenen lis
telerdeki sırası ilişik listede gösterilmiştir. Kadro 
dağıtımı yapıldığında sırası gelen köye !kadrosu ve
rilecektir. 

2. — Sözü edilen Tüzük kapsamına girmeyen il 
ve ilçe belediye 'hudutları dahilindeki camilere kadro 
verilip verilmeyeceği Bakanlığınızca takdir buyuru-
lacaiktır. 

3. — Kur'an kursu öğretmeni tayin edilmesi iste
nen Nevşehir - Merkez İnallı köyü Kur'an Kursu
nun «Kur'an Kursları Yönetmeliği» nin 3 ncü mad
desine göre tedrisata açılış muamelesinin ilgililerce 
ikmal edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Lütfi Doğan 

Diyanet İşleri Başkanı 
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İl ve ilçesi : 

Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
NeVşehir 
Neivşöhir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir • 
Nevşehir • 
Nevşehir • 
Nevşehir -
Nevşehir -
Nevşehir -

- Merkez 
- Gülşehir 
- Kozaklı 
- Merkez 
• Merkez 
- Merkez 
• Merkez 
- Merkez 
- Merkez 
• Merkez 
• Avanos 

Avanos 
Avanos 
Gülşehir 
Gülşehir 
Gülşehir 
Ürgüp 
Gülşehir. 
Merkez 
Derinkuyu 
Gülşehir 
Merkez 
Gülşehir 
Hacıbektaş 
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Köyün adı : 

Sümer Camii 
Kurşunlu Camii 
Dereköy Mahallesi Camii 
Çiftlik Köyü İmam - Hatip kadrosu 
Karapınar Köyü İmam kadrosu 
Tatların Köyü İmam kadrosu 
Sulusaray Köyü 2. İmam kadrosu 
Tepeköy 3. İmam kadrosu 
İnallı Köyü İmam kadrosu 
înallı Köyü Kur'an Kursu Hocası 
Göynük İmam kadrosu 
Çavuşin İmam kadrosu 
Kalaiba İmam kadrosu 
Tuzköy İmam kadrosu 
Tuzköy İmam kadrosu 
Gökçetoprak İmam kadrosu 
Karin İmam kadrosu 
Kızılköy İmam kadrosu 
Beycami İmam kadrosu 
Özlüce İmam kadrosu 
Gümüşyazı Camii İmam kadrosu 
Yuva (Bölükören Camii) İmam kad. 
Emmiler İmam kadrosu 
Karâburna İmam kadrosu 

0 : 1 

Sırası : 

Merkez 
Kadrosu var 

5, 
ı, 
2. 
9. 

10. 
7. 
8. 

Tedrisata açılmamış 
5. 
2. 
4. 
1. 
3. 

Kadrosu var. 
2. 
4. 

Merkez 
2. 

Kadrosu var. 
3. 

Kadrosu vaı. 
1. 

6. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
tütün mamulü satanların yüzde farklarının ödenme
sine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak'm yazılı cevabı. (711141) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygı ile dilerim. 24 . 3 .1976 

Coşkun Karagözoğlu 
İzmir Milletvekili 

16 . 3 . 1975 tarih ve 15179 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün 
78 nci maddesine göre (Yurt içinde tütün mamulleri 
satanlara, her mamulün Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununa göre 39 ncu maddesi gereğince saptanan sa
tış fiyatı üzerinden idarece ;% 6 - 12 arasında satış 
ücreti verilir) denilmiştir. 

Bu hükme rağmen : 

1. — 1 6 . 3 . 1975 tarihinden 'bugüne kadar tü
tün mamulleri satanlara eski f/c 4,5 ile yeni hükmün 
getirdiği en alt ölçü olan l% 6 arasındaki fark ne 
zaman ödenecektir? İdarece 16 . 3 . 1975 tarihinden 
sonra % 6 ile % 12 arasındaki tanınmış yetkinin ne 
olacağı saptanmış mıdır? Saptanmışsa bu miktar 
nedir? Neden bugüne kadar usulen ilân ve tebliğ 
edilmemiştir? 16 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
doğmuş olan bayi alacaklarının miktarı nedir? G'e-
re'k Sayın Bakan, gerekse Sayın Başbakan tarafından 
bugüne kadar çeşitli zamanlarda vade gösterilerek 
söz verilmesine rağmen, ödemenin tam olarak ger-
çekleştirilmemesinin sebebi nedir? Haksafaiplerine 
ödenmeyen ıbu paralar nerede kullanılmaktadır? 

2. — Tüzüğün getirdiği j % 6 ile % 12 arasındaki 
idarenin yetkisi kullanılırken 'hangi ölçülere itibar 
edilecektir? Malî mevzuat, fiyat artışları, uygulama
nın koşulları, adalet ve nısfet kaideleri gözö nünde 
tutularak mağduriyet ve şikâyetleri giderecek biçim
de uygulama için ne düşünülmektedir? 
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M. Meclisi B : 105 1 . 6 . 1976 O : 1 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 25 . 5 . 1976 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
Sayı : 04-1-4221 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 5.4.1976-

10.5.1976 günlü 7/1141-4010/30651 sayılı yazıları. 

İzmir. Milletvekili Sayın Coşkun Karagözoğiu' 
nun, tekel mamulleri satanlara ödenen satıcı ücretle
ri hakkında yönelttikleri 24 . 3 . 1976 günlü yazılı 
soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Coşkun Karagözoğlu'nun 
tekel mamulleri satanlara ödenen satıcı ücretleri 
hakkında yönelttiği 24 . 3 . 1976 günlü yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

1. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 42 nci maddesinin (a) fıkrasında «Tekel İda
resi; mamullerini satanlara Tüzükte belirtilecek sı
nırlar içinde satış ücreti verilebilir» denilmektedir. 

Kanunda satıcılara verilecek satıcı ücreti tek bir 
nispet halinde belirtilmemiş, Tüzükte tespit edilecek 
azamî ve asgarî hudutlar içinde kalınmak kaydı ile 
bu nispetin tayini Tekel Genel Müdürlüğüne bırakıl
mıştır. 

Sözü geçen Kanuna ait Tüzükte ise, verilecek sa
tıcı ücretinin asgarî haddinin % 6, azamî haddinin 
ise % 12 nispetinde olacağı gösterilmiştir. 

Tekel İdaresi bu iki had dahilinde kalmak şartı 
ile satıcı ücretini tayinde serbest bulunmaktadır. 

1177 sayılı Kanunun yayın tarihi olan 9 . 5 . 1 9 6 9 
tarihine kadar yürürlükte bulunan 3437 sayılı Tütün 
ve Tütün İrthisarı Kanununa ait Tüzüğün 40 ncı 
(maddesinde ise, satıcılara azamî % 6 oranında ücret 
'ödeneceği gösterilmiş bulunmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünce 1177 sayılı Kanuna 
ait Tüzüğün yürürlüğe girdiği 16 . 3 . 1975 tarihine 
kadar % 6 olarak ödenen satıcı ücreti bu tarihten 
sonra filtreli sigaralar için % 7,5 ve filtresiz sigara
lar için ise, ı% 9 olarak tespit edilmiştir. 

Bu itibarla, yapılan tatbikat mevzuata uygun
dur. Tekel mamulleri satanların, satıcı ücretlerinden 
mütevellit herhangi bir alacakları mevcut değildir. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünce satıcı ücretleri 
tespit edilirken, satış fiyatları, fire, zayiat nispetleri 
ve bilhassa satış hızı dolayısıyle bağlanan sermayenin 
devir sürati gözönünde tutulmaktadır. 

Tekel madde ve mamullerinin satışları büyük bir 
hızla artmakta, satıcı ücretleri satış bedelleri üze
rinden hesaplandığından, satıcıların eline geçen para
da o miktarda çoğalmaktadır. 

1973 - 1976 yıllarında ödenen satıcı ücretlerini 
gösterir aşağıdaki tablo incelendiği takdirde bu du
rum açık şekilde görülür. 

Yılı 

1973 
1974 
1975 
1976 

B 

1 

eyie Tutarı 
TL. 

329 858 024 
369 685 125 
745 576 000 
100 000 000 

Art 
TL. 

— 
66 825 101 
348 894 875 
354 422 000 

İŞ 
Oran 

— 
% 20 
%: 87 
% 47 

(Tahmini) 

Satıcı ücretlerinde 1974 yıljnda % 20 oranında 
olan artış 1975 yılında % 87'ye çıkmıştır, 1976 yılın
da ise 1975 yılına nazaran c/c 47 oranında artış ola
cağı hesaplanmaktadır. 

Buna rağmen satıcı ücretlerinde bir miktar artış 
yapılması uygun bulunmuş, Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu ile de mutabuk kalınmak suretiyle, 
filtreli sigaralara ait satıcı ücretleri % 9 diğer siga-
ralardaki satıcı ücreti ise % 9'dan % 11'e çıkartıl
mıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

7. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, Hakkâ
ri iline b.ağlı ilçe ve köylerin karayollarının açılma
sına ilişken Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı cevabı. 
(7/1167) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
2 . 4 . 1976 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil İlcin 

Memleketin maddî ve manevî sahadaki külfetle
rine davet edildiğinde; memleketin efendisi diye hi-
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tap ettiğimiz ve fakat nimetlerin dağılımında köle J 
gözüyle baktığımız, dünyanın kuruluşundan beri yi- I 
İm 6 - 7 ayında kaderleriyle başbaşa bırakılan Hak
kâri bölgesinde ilkel yaşantılarını sürdüren vatandaş
lar için hükümetin ihsan buyurduğu milyarlık fabri
kanın temel atma törenleri için değil, ilçe ve köy yol- I 
larının kardan temizlenme törenlerine yüksek huzur
larınızla şeref vermen'z halkı bahtiyar edecektir. 

1. — Bundan böyle özel olarak hazırlanıp müm- j 
taz cenabınıza takdim edilecek davetiyede belirtil
mek üzere temizleme ameliyesine başlanacak tarihi I 
lütuf edebilir misiniz? 

2. — İlkbaharı tebşir eden gök gürîemesinden, 
şimşek çakmasından uyanan dağdaki ayılar bile ya
vaş yavaş mağaralarından çıkıp özgürlüklerine ka- I 
vuştular. Fazla yağan kar nedeniyle 5 - 8 ay evvel il
çe ve köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımız ayı
ların haline memnun kaldılar. Zira sıra onlara gele
cektir. Tabiatın gürültüsü ile ayılar nasıl ki özgürlük
lerine kavuştularsa, yollarını açmak üzere devletin 
göndereceği dozer ve greyder gürültüsünden de on
larda uyanıp felâketten kurtulacaklardır. Acaba böl- I 
gede dozer ve greyder sesleri ne zaman duyulacak I 
vatandaşın özlemi ne zaman isaf edilecektir? I 

3. — Yöre halkının bu ezeli sorununa son veril
mek üzere her ilçede Y. S. E. şubelerinin açılmasını 
düşünüyor musunuz? 

4. — Hakkâri îli Türkiye Cumhuriyeti sınırları J 
içinde bir toprak parçasıdır. Orada yaşayan tüm in
sanlar, bu Cumhuriyetin öz vatandaşlarıdır. Cum
huriyetin ilanından beri bütün siyasal iktidarlar tara
fından her sahada yöre halkına ayrı ve ikinci sınıf va
tandaş gözüyle bakıldığının amili nedir? 

5. — Cumhuriyetin ilanından bu yana yalnız ge
çen sene Başbakan Irmak'ın emriyle Karayolları Ge
nel Müdürü bizzat ekiplerin başına geçerek bir hafta* j 
zarfında hudutlara kadar bütün ilçe ve grup köy yol
larını açtırdı. Ancak bir kaç gün sonra öğrendik ki 
bu seri ve canlı çalışmalar o yörede yaşayan vatan
daşların huzuru refahı ve hatırı için değil hayatları
nı kurtarmak amacıyle büyük Türk Milletinin hima
yesine sığınmak isteyen masum insanların iltica talep
lerini reddetmek ve böyleve Irak Orduları tarafın
dan imhalarını kolaylaştırmak maksadıyle sınırları
mızı kolayca ve kısa zamanda kapatmak içindi, maa- I 
lesef Irmak Hükümeti ard düşüncesiyle bu kötü eme
line nail oldu ve böylece sınırlarımızın ötesinde so
ğuktan, açlıktan ve. hastalıktan çoğu soydaşımız olan 
2 000 çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. Irmak 
Hükümetinin bu kararın! nasıl karşılıyorsunuz? j 
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6. — Bundan 3 ay önce Çukurca İlçesinin Ardaa 
köyünde sırtla dağdan ot taşımaya giden 8 genç çı# 
altında kaldı. Köylüler tarafından 4'ü ölü 4'ü yaralı 
olarak kurtarıldı. Ulaşım imkânsızlığı nedeniyle ma
hallinde en ufak bir müdahalede bulunulmadı. Ya
ralıların ancak helikopter ile yakın bir hastaneye kal
dırılmak suretiyle hayatları kurtarılabilir yolunda za-
tıâlinize telgraf çektim. Bunun üzerine girişimleriniz
den habersiz kaldım yaralıların hastaneye aldırılıp al-
dırılmadıkları, aldırıîmamışlarsa akibetleri hakkında 
malumatınız var mıdır? 

7. — Batıda bir hayvan sürüsü 5 - 6 ay mahsur 
kalsaydı havadan yiyecek ve veteriner göndermez-
miydiniz? 

T. C. 
Köy tşleri Bakanlığı 26 . 5 . 1976 
Tetkik - Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığına 
Sayı : 06 - 04/685 

005J22 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Kan. Müdürlüğü 12 . 4 . 1976 
gün ve 7/1167 - 4064/30971 sayılı (Başkanlığa) ya
zınız. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil tlçin tarafın
dan yöneltilen ve Başbakanlıkça Bakanlığıma intikal 
ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil İlçin'in yazılı soru 
önergesi cevabı 

1. — Köy yollarının her zaman geçit verir halde 
bulundurulmasının önemi üzerinde önemle durulmak
tadır. 

Yurdumuzun arazi yapısı ve yağış durumu dikka
te alınarak elimizde mevcut az sayıdaki kar mücade
le araçları öncelikle daha çok köyün istifade edebile
ceği grup köy yollarının açılmasına tahsis edilmekte
dir. 

2. — Halen çalışır durumda bulunan 10 adet kar 
mücadele aracından 2 adedi Hakkâri İlinde bağlı 
bulunduğu Van Y. S. E. Bölge Müdürlüğüne veril* 
mistir. 
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3. — Kar mücadelesinin önemini dikate alan Ba
kanlığımız malî portesi yaklaşık 1 milyar lira tuta
rında «Kar Mücadele Projesi» üzerindeki çalışma
larını tamamlamak üzeredir. Proje uygulamaya gir
diğinde kar mücadelesi konusundaki Hakkâri ilinin 
sorunu geniş çapta çözümlenmiş olacaktır. 

4. — Yaz mevsiminde hızlı bir çalışmaya yönelti
len Dozer ve Greyderlerin zorunlu olan bakım hiz
metleri kış aylarında yapılarak gelecek yıl inşaat 
programına hazırlanabildiğinden ancak çok zorunlu 
hallerde bu araçlar ile kar mücadelesi yapılabilmek
tedir. 

5. — Y. S. E. hizmetlerinin daha etkili bir şekil
de yürütülmesi için ilçe kademesinde Bakımevleri 
açılmasında fayda mütalaa edilmekte olup, yeniden 
Bakımevleri açılması zarureti hâsıl olduğunda, bu 
arada Hakkâri İline bağlı ilçelerde dikkate alına
caktır. 

8. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Bodrum 
Limanı Başkanlığında kayıtlı tekne sayısı ile per
sonel durumuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1177) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracılığını
zı saygılarımla rica ederim. 8 . 4 . 1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Bodrum Liman Başkanlığına ne kadar tek

ne kayıtlıdır? 
2. — Liman Başkanlığına kayıtlı olan bu tekne

lerin, kontrol ve hizmetlerinin düzenli bir biçimde 
yapılması, mevcut personelle yapılabilmekte midir? 
Yapılamıyorsa : 

3. — Turizm mevsiminin başladığı bu günlerde 
başkanlığın yeni personel ile takviyesi düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21 . 5 . 1976 

Deniz Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

DUGM : DT - MK -
1/1/1811 - 13565 

Konu : Bodrum Limanı 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 4 . 1976 gün ve 7/1177 - 4113/31327 
sayılı yazılarınız. 

Muğla Miletvekili Sayın Halil Dere'nin, Bodrum 
Liman Başkanlığında kayıtlı tekne sayısı ile, Perso

nel durumuna dair yazılı soru önergesindeki husus
larla ilgili cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. ' 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

1. — Bodrum Limanına kayıtlı 714 adet tekne 
vardır. 

Bunlardan; 105'i yolcu motoru, 121'i süngerci 
motoru, 443'ü balıkçı motoru. 45'i de amatör de
nizci teknesidir. 

2. — Limana bağlı bu teknelerin kontrolleri mev
cut personelle düzenli olarak yapılmaktadır. 

3. — Özellikle turizm mevsimlerinde limanın da
ha fazla personelle takviyesi gerekli olup, eleman te
mini için imkânlar araştırılmaktadır. 

9. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Tür-
keş'in, 11 Nisan 1976 günü yaptığı basın toplantısı
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/1180) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Başba

kan tarafından cevaplandırılmasını sağlamanızı dile
rim. 

Saygılarımla. 1 2 . 4 . 1976 
İstanbul Milletvekili 

Orhan Birgit 
Soru : 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpars

lan Türkeş 11 Nisan 1976 günü «Ülkemizi yıllar
dır tehdit eden anarşi olayları çevresindeki son ge
lişmeler üzerine düşüncelerini açıklamak maksadıy-
le» düzenlediğini bildirdiği bir basın toplantısı yap
mıştır. Türkeş, bu basın toplantısında «.... Anarşi 
playlarından M. H. P.'yi ve ülkücü gençliği suçla
maya çalışanlar kendi sorumluluklarından kurtul
mak gayreti içinde olanlardır... Biz, M. H. P. olarak» 
gibi cümleler de kullanmış ve sunuş konuşmasının 
metni M. H. P. Genel Merkezi tarafından basılı ola
rak dağıtılmıştır. 

Bu toplantı M. H. P. tarafından mı tertiplenmiş
tir? Yoksa aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı sı
fatını da taşıyan Türkeş, bu sıfatıyle ve bir gün önce 
hükümet başkanı olarak sizin hükümet adına yaptığı -
ğınız basın konferansında söylenilenleri yeterli ya da 
doğru teşhisler görmediği için mi bu girişimde bu
lunmuştur? 

Toplantının Başbakanlıkta yapılmasından sizin 
haberiniz, bilginiz ve izniniz var mıdır? Hükümet, 
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Türkeş'in böyle bir açıklamayı Başbakanlıkta yap
ması için bir karar mı almıştır? Bir gün önce sizin 
oturduğunuz koltuğu Sayın Türkeş hangi sıfatıyle iş
gal etmiştir? Sağında solunda oturan kişiler kimler
dir? Bunların devlet ve hükümet kademelerindeki gö
revleri nedir? Arkasında ayakta duran ve gözlerini 
gazetecilerden ayırmayan kişiler kimdir? 

Geçtiğimiz hafta C. G. P. lideri Sayın Feyzioğlu 
düzenlediği basın toplantısı için yer olarak T. B. M. M'. 
deki Genel Başkanlık bürosunu kullanmak gibi bir 
inceliği gösterdiği halde Türkeş'in çevresine parti 
yetkililerini de toplayarak M. H. P. lideri olarak yap
tığı basın toplantısı için Başbakanlığı işgal etmesine 
engel olacak güç hükümette bulunmamakta mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 5 . 1976 

Sayı : 106 - 152/07888 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 4 . 1976 tarih ve 7/1180 - 4116/31330 
sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in Başbakanı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başbakanımız 
adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

11 Nisan 1976 tarihinde Başbakanlık Konferans 
Salonunda düzenlenen Basın toplantısı, Sayın Alpars
lan Türkeş tarafından Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı sıfatıyle yapılmıştır. 

Söz konusu toplantı iddia edildiği üzere Sayın 
Başbakan tarafından daha önce yapılan Basın top
lantısında herhangi bir eksiklik veya boşluğun dol
durulması amacıyle değil, sadece yapılan isnad, ifti
ra ve ithamlara cevap vermek maksadına matuftur. 

Basın toplantısının yapıldığı salon; Başbakanlık
ta verilen ve verilecek konferanslar ile Hükümet üye
lerinin çalışmaları ve Basın toplantıları için tahsis 
edilmiştir. 

Basın toplantısından Başbakanlığın haberi ve bil
gisi vardır. 

Toplantıda Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Sayın Alparslan Türkeş'in yanlarında oturan ki
şiler kendilerinin yardımcıları ve diğer görevlilerdir. 

10. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, son üç 
yıllık nebatî ve hayvanı yağların üretim, tüketim ve 
ithal ve stok durumlarına ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık ve Ticaret Bakanlarından sorusu ve Ti
caret Bakanı Halil Basol'un yazılı cevabı. (7/1205) 
O) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Ticaret Bakanları 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı rica ederim. 21 . 4 . 1976 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. — 1974 - 1975, 1975 - 1976 yıllarında muhte
lif cins yağlık tohum üretimimiz ne kadardır? 

2. — 1975 yılında 1976 yılına devredilen nebatî 
yağ stokları ile hayvanı yağ stokları saptanmış mı
dır? Saptanmışsa miktarları ne kadardır? 

3. — 1975 - 1976 yılında ithal edilen sınaî yağ 
miktarı nedir? 

4. — 1975 yılında tarım satış kooperatifleri bir
liklerinin ürettikleri nebatî yağ miktarı aylar itiba
riyle kaçar tondur. Hangi ay ve ne miktar ve hangi 
firmalara satış yapılmıştır? 

5. — 1975 ile 1976 yıllarında hangi firmalar ve 
kamu kuruluşları nebatî yağ ve hayvanı yağ ithal et
mişlerdir miktarları ayrı ayrı ne kadardır? 

6. — Halen Tereyağı ithali devam etmekte midir? 
7. — 1975 - 1976 yılları için yağlık tohum ithali 

yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi ülkeden ne mik
tar ve cins tohum ithali hangi firma aracılığı ile ya
pılmıştır? 

8. — Ülkemizin toplam yemeklik yağ tüketimi ne 
kadardır? 

9. — Türkiye'ye 1975 - 1976 yıllarında ne mik
tar ve hangi ülkelerden, hangi kuruluşlara yardım 
fonlarından veya başka gerekçelerle süt tozu girmiş
tir? Bu süt tozları nasıl nerede kimler tarafından de
ğerlendirilmiştir? 

10. — Şu anda yurdumuzdaki kuruluşlar itibariy
le : 

a) Nebatî yağ, 

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının cevabı geldiğinde yayınla
nacaktır. (7/1205) 
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b) Tereyağ 
c) Krema 
d) Beyaz peynir 
e) Kaşar peyniri 
f) Süt tozu 
Stokları ne kadardır? 
11. — Ayçiçeği küspesinin 235 Krş. Keten Küspe

sinin 280 Krş. Kepeğin 160 Krş. olduğu ülkemizde Bir 
kilogram hayvan yeminin ortalama 225 Krş olduğu 
düşünülerek bir kilogram sütün 250 ile 300 Krş. sa
tıldığı bir ortamda hayvancılığımızın geleceği hak
kında Hükümet olarak ne gibi ön alımlar saptanmış
tır? Özellikle süt üreticisinin geleceği hakkında ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28 . 5 . 1976 

Dışticaret Genel 
Sekreterliği 

İthalat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 20 - 400 

19166 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1976 tarih ve 7/1205 - 4177/31837 

sayılı yazıları. 
tçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'ın «Son üç 

yıllık nebatî ve hayvani yağların üretim, tüketim, it
hal ve stok durumlarına ilişkin yazılı soru önergesin
de Bakanlığımıza yöneltilen sorulara aşağıda sıray
la yer verilmiştir. 

2. — 1975 yılından 1976 yılına devredilen bitki
sel yağ stoklarının Nisan ayı ortaklarındaki durumu 
şöyledir : 

Hamyağlar : 
Ayçiçeği yağı 
Pamuk yağı 
Soya yağı 
Palm yağı 
Kako yağı 
Diğerleri 

Toplam 
Mamul Yağlar : 
Rafine Likit yağ 
Margarin 

Toplam 

35 768 Ton 
15 287 » 
50 189 » 
18 294' » 
20 933 » 

6 376 » 

146 847 » 

: 39 399 Ton 
: 13 581 » 

: 52 980 » 

3. — 1975 yılında ithal edilen hamyağ (Ayçiçeği, 
pamuk, palm ve koko yağları) toplam 150 810 Ton
dur. Bu yağlardan, 1976 yılının ilk üç ayında ise fii
len 56 173 ton ithal edilmiş bulunmaktadır. 

4. — 1975 yılında Tarım Satış Kooperatifleri bir
liklerinin aylar itibariyle ürettikleri bitkisel yağ mik
tarlarına ilişkin bilgiler derlenmekte olup daha son
ra ayrıca bildirilecektir. 

5. — Devlet tstatistik Enstitüsünün ithalat istatis
tikleri firma esasına göre düzenlenmediğinden 1975 
ile 1976 yıllarında Bakanlığımızdan Müsaade Belge
si alan firmaların ayrı ayrı ne miktarlarda fiilî itha
latta bulunduğunun tespiti olanağı bulunmamakta
dır. 

6. — Bakanlığımızca, tereyağı ithaline halen izin 
verilmemektedir. 

7. — 1975 ile 1976 yılının ilk üç ayında yağlı to
hum olarak; Amerika Birleşik Devletlerinden 30 ton 
soya fasulyesi, îngiltere, tsviçre ve Filipinler'den 
14 510 ton kopra tohumu, Amerika Birleşik Devletle
ri ile İsviçre'den de 14 500 ton ayçiçeği tohumu fii
len ithal edilmiş bulunmaktadır. Bu dönemde yağlı 
tohum ithalat izni verilen firmalar şunlardır : 

Turyağ - Türkiye Yağ Mamulâtı A. Ş. 
Antalya Yağ Sanayii A. Ş. 
Marsa Margarin Sanayii A. Ş. 
Ayeks Yağ Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
Mina - îş Limited Sti. 
Yağ Sanayii Ticareti Koli. Şti. 
Sun Nebatî Yağ Sanayii 
Gençerler Yağ Sanayii 
Balat Nebatî Yağ Sanayii 
Cider Yağ Sanayii ve Yem Fb. 

8. — Ülkemiz de toplam yemeklik yağ tüketimi, 
kişi başına 10,50 Kg/yıl hesabiyle yaklaşık 420 000 
tondur. 

9. — 1975 - 1976 yıllarında Bakanlığımızca, Tür
kiye Süt Endüstrisi Kurumuna 150 ton ve Atatürk 
Orman Çiftliğine de 400 ton süttozu ithali için mü
saade belgesi verilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

mmtm 
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Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Tadil Belgesinin Onaylanmasının Uygun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Bulunduğuna Dair Kanun 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
11 ter Çubukçu 
Mehmet Hulusi" Özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Kıza Çerezi 
Jbrahim ElmaL 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Necdet EvLiyagil 
Mustafa 1 mirzalıoğlu 
I. Hakkı Ketenoğılu 
Kâımıil Kırıkoğliü 
t. Hakkı Köylüoğiu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
AbdurraJıim Erdem 
Falı ni özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı, 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 

450 
177 
174 

3 

271 
2 

Mutlu -Menderes 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Al ver 

BİLECİK 
Muza ffer Erdem 

BİNGÖL 
II. Cclâlettin Ezman 

BtTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Rıza Gençoğliu 
Hûda i Oı-al 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtdf Ensarâıogkı 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyaıuık 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeûrinserler 
Geçersiz oylar 

Boş oy 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

| EDİRNE 
i İlhama Ertem 
i Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
1 Hasım Küçüikel 
t A. Orhan Seneano^lu 
j ERZİNCAN 
| Hüsamettin Atabeyli 
| Hasan Çötinkaya 
j ERZURUM 
i 

l Selçuk Erverdi 
\ Mehmet Fuat Fırat 
İ ESKİŞEHİR 
1 Murat Kâhya oğlu 
l Orhan Oğuz 
I Seyfi Öztürk 
j GAZİANTEP 

Orhan Tokuz 
GİRESUN 

Mustafa Kemai] Çilesi» 
Hasan Vamı'k Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

*tÇEL 

|

| Hikmet Baloğlıı 
S Rasim Gürsoy 
I İSTANBUL 

Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 

Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy (İ.) 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Fatma Güllıis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhatni Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Toşk 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Ma hm u t Tü r km en oğ 1 u 

KAHRAMANMARAŞ 
Hal it Evliya 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Kemal Gkyay 
Cemdi Ünall 
Hasan Yuldırım 
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KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri T$ l ı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ, 
Hayrettin Nakâboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
Sedat AJkay 
Tunan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahiri Dağdaş 
Kemâlettin Gökakın 
Mustafa Kubilây tmer 
M. Necati. Kalaycioğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

İlhan Ersoy . .. 
MALATYA 

Hüseyin Deniz 
MANİSA 

Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necini özgür 
M. Gündüz Seviıgen 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Düğerli 

MUŞ -
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NtÖDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmactöğlu 
Haydar Özalp 

Q*©U 
MeiS&Uh öftf i 
Ferda Güley 
Senai Yazıcı 

RfcZE 
O. Yılmaz Karaosraaıı 
oğlu 
Sn mi Kıım-basar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İsi ânı 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Boğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysa] 
İrfan Yankutan 

SÎVAS 
Enver Akova 

TEKÎÎED AĞ 
Nihan llgün 
Ömer Saklaman 

TOKAT 
Haiydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çaikıroğlu 
Lütfi KÖfctaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sailtılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Kıdıç 
Celâl Paydaş 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
thean Arslan 
îlhami Çetin 
Mustafa Asri Ünslir. 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Ğıflıan Gön©üo#lu 
Mehmet Zelöi Okur 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
Sinasi Osm a 

TOKAT 
Feyzıılilah Değerli 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çitinle 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbasıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüne r 
Orhan Kayıhan 
.Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afennımeu 
Oğuzhan Asihürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceraıı 
Orhan Eren 
M. Kemal Er kovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Cevat önder 

Fei'iha Fatma öztürk 
Önder Sav 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Teker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altıuıfeaya 
Ekrem Şfcd<i Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürfk 

©ALIKESİ8 
Ahmet Akçeel 
İlhan .Ayfa&ân 
Cihat -Bügelıan 
Necati Cehe 
İbrahim "Bellimin Eko 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usunıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazen cir 

BİTLİS 
Muhyettm Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

WI 
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Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 
Ali San-h 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
II. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Tiirkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ktem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Kortkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoaö. Mgenıderoğkı 
Haflıit Kahraman 
Bahattim Karaıkoe 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
İlhan I.§ık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atıilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 

Rasim GinisM 
Rıfkı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 
İsmail Halkikı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğtlu 
Imıanı Hüseyin încioğlu 
Mehmet özikaya 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Nizamettin Erfdmen 
İbrahim Etem Ki'lıçoğJu 
(Bşk. V.) 
M. Emin TurguMp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tunc-er 

HAKKARİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basıri Aikkiray 
Hasan Aks ay (B.) 

Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlıı 
Fcrrııh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
İlhan Özbay 
M. Kâzım özelce 
A. Doğan öztuno 
ismail Hakkı Tckinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülnıan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Gene 
Orhan Demir Sorguç. 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedi oğln 
Tufan Doğan Avşnrgil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk tmamoğlu 

Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahşü 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Brbakan (B.) 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebuckk 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneşi an 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
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MUŞ 
Ahmet Hasmdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Takıner 

Nİ&DE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönü] 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RtZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 

SAMSUN | 
Ali Acar 
Fahri Birer 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SÜRT 
İclris Arıkan 
Abdülbabi Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
i Mustafa Kaptan 
I Yalçın Oğuz 

Tevf-îk Eikret övet 
SİVAS 

Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 

| Vahit Bozatb 
' Ahmet Duıraıkoğflu 

[Açık Ü% 

Ordu 
Trabzon 

Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TkrrM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
îsmaii Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
AM Kurt 

| TRABZON 
Âdil Ali öinel 

i Ekrem Dikmen 
[ H. Kadri Eyüboğlu 

' URFA 
Mehmet Aksoy 

I Mehmet Celâl Buca.k 

(elikler] 

1 

1 

Necfmettin Cevheri 
Halil Millî 
Abdülkaddr Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlıı 
Muslin Görenlaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

[ ZONGULDAK 
, Zekâi Altmay 
i Kemal Anadol 

Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

»>•-« 
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İstihdam Politikası ite ilgili 

ADANA j 
1 İter Çubukçu I 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulııbahsi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyamı! 
Mustafa Itoıirzalıoğlu 
t. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırılkoğhı 
î. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Abdurraihkn Erdem 
Fahni özçeHfc 
Retmzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Sabit Osmao Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu! 
Verilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 181 

Kabul edenler : 179 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 267 
Ayık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

İsmet Sezgin i 
Behiç, Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
11. Col filettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
A beli örkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 

1 Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Sekiye Gülsen 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüiseyıio Erçelik 
Rıza Gemçoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaırftoğlu 

1 Mahmut Kepoilu 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükcl 
A. Orhan Senem oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Murat Kahya oğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
' Turgut Yücel 

HATAY 
! Sabri İnce 

Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Mustafa Cesur 
Yusuf Uysa'l 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 

una dair Kanun Tasarısına 

(Çoğunluk yoktur.) 

Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Koksa!-
oğlu 
Fatma Gül his Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen. 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
ilhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk' 
Ali Topuz 

j Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
' Talât Asal 
i. Kaya Bengisu 
i Yücel Dirik 
j Ali Naili Erdem 
| Coşkun Karagözoğlu 

A. Kemal Önder 
j Remzi özen 
| İsmail Taşlı 
i Cemal Tercan 
! Neccar Türkcan 

Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
| Oğuz Söğütlü 

KARS 
| Kemal Ökyay 
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Cemil Ünal 
Hasan Yi'ldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskiin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasarı Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Naküboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
Seclat Akıay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
ismet Büyükyaylacı 
Bahri Dağda$ 
JĞeffiâletfcin Gökakın 
Mastafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalayeıoğllu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
M han. Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Noemi Özgür 
M. Gündüz Sevilmen 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin Heri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Menıduh' Ekşi 
Ferda Gül ey 
Senai Yazıcı 

RÎZE 
O. Yılmaz Karnosıman 
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

' SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SÎVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
I Nihan Ilgün 

Ömer Kahraman 
TOKAT 

Ueyzuldalh Değerli 

Haydar Ulusoy 
TRABZON 

Ömer Çaikıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Kılıç 

•Ceiâıl Paydaş 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Ilhami Çetin 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Gönıcüoğilu 
Mehmet Zekd Okur 

[Geçersiz oylar] 

ADANA 
Yılmaz 'Hoeaoglu 

İZMİR 
Şinasi Osma 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdur rah m an Ün sal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHtSAR 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 

Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Fol a t 
Mir Bahattin Yardımcı \ 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Aksmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemual Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 

M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Cevat önder 
Feriha Fatma öztürk 
önder Sav 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

Ekrem Şadd Erdemi 
AYDIN 

İsa Ayhan 
Nahit Menteşe (B.) 
Kema-1 Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Ahmıet Akçeel 
İlhan Aytekin 
Cihat Biıgehan 
Necati Cebe 
ibrahim Belmun Eke 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 
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BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Aca.r 
Haşan Esat Işık 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlıı 
Kasım Parlar 
İhsan Tombıış 
Turgut Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslaıı 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recıad îstoenderoğlu 
HaJiit Kahraman 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Veli Gülkaıv 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasdım GûıMi 
Rıfkı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 
ismail HaJkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe A % e Koksal 
Niyazi Gnal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğû-u 
İmanı Hüseyin încioğ'u 
Mehmet Cakaya 
Mehmeıt Ozmen 
Yusuf Cztürkmen 

GİRESUN 
Nizamettin Erinmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu] 
(Bşk. V.) 

• M. Emin Tur^utalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan A'kkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Resa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Oral Mavioğlu j 

Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Ba#ürk 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztuno 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyaıışan 
ihsan Toksan 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

IZMlR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakımı r 
Âdil Demir 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç . 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Ozdıal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülüükâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Arash 
Yasin Bodkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi îflhan 
Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 

Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik Ima^ioğtlu 
Kâmil Özsanyıîdiiz 
Mehmet Yüeeler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaidi 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh ferdemir 
Sait Sayİ'am 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
Reşat Aifasoy 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin ErbâRan (B.) 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebudak 
özer ölçmen 
Faruık Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablurh (B.) 
Ahmet Hâşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

OLARDIN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysöy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
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MUÖLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Ahmet Ilaımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 

RÎZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 

M. Meclisi B : 105 

İsmail Müftüoğlu (B.) 
M, Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
îdris Arikan 
Abdülbâkd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Aıbdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arikan 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozati\ 

[Açık ü% 

Ordu 
Trabzon 

1 . 6 . 1976 O : 1 

Ahmet Dutraikoğilu 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timied 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
Cevat Atılgan 
Ismadd Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Âdil Ali Oinel 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ceüâl Bucalk 

(elikler] 

1 
1 

i Necmettin Cevheri 
i Halil Millî 
i Abdülkadir öncel 
1 UŞAK 

Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoglu 
Nedim Korkımuz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Eoevât 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

»-••<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 NCİ BİRLEŞÎM 

1 . 6 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. —• Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1975 

Ocak, Şubat 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/43) (S. Sa
yısı : 347) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıi 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 v 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

,X 1. — tstıihidaım poltikasıyle ilıgii 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6.1975) 

X 2. — Mii'Medeıranası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve -uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 



sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama-
c;yle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet. Meclis' içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono- ^ 
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp , sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-

ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/29) 

15. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle. Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan* 
lan saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 



21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek İaşelerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
MecEs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
siyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbîrleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger

çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap* 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap-; 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 
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35. — İçel Milletveküi Çetin Yılmaz ve 9 ar- | 
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın- I 
lığa kavuşturulması amacıyie, Anayasanın 88 nci, I 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner- I 
gesi. (10/50) 

36. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 I 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge- I 
rekli tedbirleri saptamak amacıyie, Anayasanın 88 I 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin I 
önergesi. (10/51) I 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi- I 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini I 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec- I 
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec- I 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) I 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı- I 
ğra nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za- I 
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyie, Anaya- I 
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş- I 
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka- I 
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla- I 
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia- I 
sini araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama- I 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün I 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) I 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve I 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir I 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve I 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya-

f rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

I 42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka-
I daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
I işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, Mit-
I let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
I bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
I arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali-
I yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş-
I kişi olup olmadığını saptamak amacıyie, Anayasa-
j nm 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-
I deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
I ilişkin önergesi. (10/56) 

I 44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-
I daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
I ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyie, 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
I VQ 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-
I ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

I 45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
I Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
I Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
I hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacı y-
I Je, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
I tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

I 46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
I arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne-
I denlerini saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci; Mil-
I let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar-
I kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
I sorunlarını ve ba sorunların çözüm yollarını sapta

mak amacıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtü-
I züğünün 102 va 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/60) 

I 48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
I ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu

tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarım saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

I önergesi. (10/61) 



49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

54. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar-
kadaşınLl, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

. 57. — Malatya Milletvekili, Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

58. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Tendik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-



lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksele Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
üişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 

Anayasanın "88 nci, 'Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lCj/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün'102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet AltmsÖy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10O 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-
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cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şeküde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 
85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-

gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın, geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lîs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 



92. — Erzinca'n Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1, — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3,, — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. •— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

| 14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, 
I ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 

soru önergesi. (6/118) (*) 
15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Bat 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaçtırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

| 26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu-
I rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları

na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
tşlermin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

(*) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü s//rü
ya çevrilmiştir; 



28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/89) 

42. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal üçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicüerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi, (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner^ 
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 
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58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan söziü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili- Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 (*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büîn'ikelçimize dair, basında çıkan habere Dis
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

85. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere İlişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 



86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

97. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
OrtaJföPazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan*ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (#) 

104. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un. 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

109. —: izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/182) 

110. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
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hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

114. •— Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

il 5. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru. öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/2Î0) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 

bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine iJ-.şkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanında;; sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/196) 

•127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahath Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*)' 

130. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devist Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

131. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. 
(6/227) <*) 

132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir • Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin"Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından s"Hîü soru önergesi. (6/230) (*) 
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137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

138. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
V) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüT-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru ©nergesi. (6/2G5) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba-' 
kandan sö'zlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236)(*) 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Pakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Damştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru Öner
gesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne Mıişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
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yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından söMti soru önergesi* (6/215) 

164. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) .(*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*)• 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (•) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sadar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

•181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkkı Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili Ö. Yılmaz Karaos 
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — İstanbul Milletvekili Doğan Özıtuoç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekilli Veli Bakırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sszlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 
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190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya

pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — istanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

, 197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına -ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 

teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

205. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

2Q6. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat -Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

2Ö& — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(•) 

209. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

21Q.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan ilk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

215. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel yayın-
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evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu- j 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/303) (*) 

216. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

217. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy- I 
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

218. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, An
kara - Yenimahalle ilçesinin bazı köylerinin kamu
laştırılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/306) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki I 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf- I 
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları- I 
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, I 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına I 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, I 
tzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada- I 
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık- j 
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, I 
(6/310) .(*) 

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül- I 
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru I 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) I 

226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî I 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) } 

227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplariyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

232. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

233. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevil-
gen'in, İktisadî Devlet Teşekküllerinin son beş yıldaki 
kâr ve zarar durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/313) (*) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 

Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir'bü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S, Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

3. — Türkiye Büyük Müilıeıt 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. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 
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X 4."'— 65 Yaşııiı doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 

kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ile İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirel ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili Necmettin Er
kan ve 13 arkadaşının, C. Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Sebahattin Savcı ve 4 arkadaşının aynı konudaki tek
lifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/398, 2/11, 2/17, 
2/539, 2/583) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
.24 . 5 . 1976) 

5. — Niğde Milkrtrvekâi Mehimöt Attınsoy üe Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 6. — Ege Üniversitesi 1975 yiı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raponn 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se* 
şatosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

7 . - 3 Mart İ965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük-* 
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 .. 7 . 1975) 

8. — îstarılbuî Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

9. — üstanlhul Müetvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

10, — Edürne MilfetveHdü lUlhaımi Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 s 7 ,1975) 

11, — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şjer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 , I , 1976) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu, 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 13. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S, 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

14, — istanbul MüetvekiM Engin Ünsaİ'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş-! 
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarını 
ca gündeme alınma önergesi. (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 , 3 . 1976) 

X 15. — İstanbul Müetvekili Reşit .Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya-< 
rınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı : 
273) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 3 . 1976) 

16. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çüe-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

17. — Çorum Milletvekilli Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 18. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü» 
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

19. — Adıtyaıman Milletvekili Kemal Talbak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu* (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 20. — Isflanhul Milletvekili Abdulah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
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düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtana tarihi : 26,3,1976) 

21. — Karklarei Milletvekili Mehmet Afcagünlin, 
5 . 1 , 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

X 22. — C, Senatosu GazSaöltep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

23. — Aydın Milletvekili Nalhit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Buhııa Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S, Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

24. — Istanlbul MpetveJkM Mehmet Emlin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

X 25i — İstanbul MülötveMü M± Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 , 4 , l?76) 

X 26, — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S, Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

27.; — Mardin Mİtevekıili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhjs Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plân komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19,4,1976) 

28i — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra« 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 , 4 . 1976) 

29. — Kars Mf|9tvelklüi J}oJan A r i ' n i n , küçüfc 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksim 
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 ûci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-* 
gesii (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 30. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmakrına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Mili! Savun-* 
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 31. — Afyon Karahıisar Milletvekili Sütey^ 
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 32. — İzmir MıiiötvelkiM Neccar Türicoan $e 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

33. — Afyon Karahisar Müflletvefcil Ali İhsan ök*-
bahsi ve İsparta Milletvekili Yusuf UysaFm, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun tekhfi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

34. — Istaribul MilUetvekÜ Şükriye Tok ve 8 arka* 
daşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta* 
rihi : 5.5.1976) 
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X 35, — Rize Müfetvefciü Sami Kumbasar'ın, 

17 . 7 .1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun ' 
24 nçü maddesine ejdi 4 ncü bendin değiştirilmesine : 
dair ikanun teMMi ile istanbul Milletvekili Metin 
Ti$zün ve 4 arfcadasşının, 1 1 . 7 . ,1972 tarihli ve ! 
1600 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 neü maddelerinin I 
dej^tjrilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu .raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma j 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

36. — Muş Milletvekili Tflkin lieri Dikmen'ın, 1086 j 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci \ 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve i 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215> j 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

37. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce- ] 
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
II . 5 . 1976) 

X 39. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 , 1976) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S, Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 5 . 1976) 

X 41. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve rBilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve ;Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S, 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 5 . 1976) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan islâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çm 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta* 
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi' : 13 . 5 . 1976) 

49. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclîsi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C, 
Senatosu :' 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975, 
1 .7,1975, 14.5.1976) 



— 20 — 

50. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve J 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

51. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

52. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkmda Kânun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

53. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz fle Osmanoğlu 
İsrafil Kayasbaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

54. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 55. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl MiMetve'kilü Abdullah Bazencir'in, Tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

57. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 , 1976) 

58. — 27 . .7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 * 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmeld 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 , 5 . 1976) 

60. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indüribnesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

61. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

62. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 63. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 , 1976) 



X 64. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

65. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

X 66. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 

Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

X 67. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluşu ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(M. Meclisi Birleşim 105) 





Ek : 2 

(10|/lO4 ESAS NUMARALI ÖNERGENİN TAM METNİ 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye, son aylarda tarihlinin en karanlık günlerini yaşamaktadır, Siyasal ilkitüdarın sorumluları de
meçleri ile yurîdaşları umutsuzluğa düşürmekte, demokrasiye olan inancı sarsimakita o nedenle hukukun üs
tünlüğü yerine kaba kuvvelt'in yavaş yavaş yer aldığı görülmıelkltıedir. Başbakan Sayın Demiirerin, 11 Ma
yıs 1976 günü gazetelerde yayınlanan ve «'bir kısım gençlerin rejiMi korumak için harekete geçtlipni» ifade 
eden demeci devlet yöndt'imi ve demokrasi aJdına gerçekten umut kırıcı olmuştur. Sayın Süleyman De-
mirel, yargı organları varken sokağa dökülen bir kısılm gençlerin rejlimi kurtarımalk için kendi kafalarının 
üçünde suçladıkları kimileri öldürmesini normal kabul edebilir. Böyle bir kalbul klişlisel kalır. Fakat Başba
kan olarak «gençlerin bir kısmının refimii korumak için harekete geçtiklerini;» söıylemeisli demloknasliiye ina
nan hiiçlbür devlet adamının söyl'iiyeibiieceği söz olamaz. Bu sözünün gerisinde faşizmi varıdır. Bu sözün geri
sinde hulkukun üstünlüğünü bir yana Mp kuvvetlin hak olduğunu kabul eltime güdüsü Vardır. Bu sözün ge
risinde, «davasından dönen olursa vurun» buyruğunu veren yardımcısı ile gjizlİ bir anlaşmanın izü vardır. 
Aldakit Balkanının da bir süre önce, radyolarda ve TRT ekranlarında ilân edilen «sokak kargaşalarını 
valtan severlerle vaitan sevmeyenler arasındaki! mücadele» olarak niteliyen düşüncesli de Başbakanın bu talih
siz demedi ile bütünleşmektedir. Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Baklanının aynı görüşü paylaş
tıkları anlaşılmaktadır, Bu görüş, tümüyle Cumihuri yetin temeline, Büyük Atatürk'ün yurtta sul cihanda 
sulh ilkeline ve Anayasamızın hukuk anlayışına aykırı dır< Başbakan Sayın Demdrerün demeci Anayasanın 
4 ncü mialddesiin değiştirici niteliktedir. Bu madde «Egemenliğin kullanılmasını hiçbir suretle belli bir 
klişiye, zümreye veya sınıfa» bırakmamıştır. 

Türkiye'de eğer rejim tehlikede ise, rejimin nasıl korunacağı Anayasamızda ve yasalarda gösiterilmiş-
tür. Hiç kimse ve h'iç bir zümre veya sınıf ortaya çıkarak rejiimi kloruyiacağından bahsedemez ve eyleme 
geçemez. Eğer öyle olursa kimin rejimi daha iyi koruyacağı tartışılır ve giderek bu çatışma konusu olur. 

Başbakan Demürel bu demeciyle rejimi tehlikeye düşürmekte ve bir kısım gençlerin sıilâih kullanarak 
başka grupların üzerine ateş dtmesiini önermektedir. Hükümetin başında bulunan kişjin'in rejiimi korumak 
için sahlip olduğu devlet kuvtvdtferinıi gençlerin bir grupunun yanında ve başka grupun karşısında kullan
ması aslında bugünkü iç kargaşanın, sokak ölaylarınınkaynağınt oluşturmaktadır ve Anayasa karşısında bü
tün üyeleriyle birlikte Hükümet sorumlu bulunmaktadır. 

Aşırı sol ile başa çıkmanın pratik yolunu onun karşısınla aşırı sağ kadroları çıkarmak ve ilküye bölünen 
gençlerin birbirleri ile savaşmasından yararlanarak rej'<mi güven altına almak öyle anlaşılıyor ki bugünkü 
Hükümetlin başvurduğu çare olarak görünüyor. Sokak kargaşası ve kütle Cinayetleri artık çok sakıncalı bo
yutlara ulaşmış ve sorumlu güvendik makamları da bu konuda ne yapacağını şaşırmış bulunmaktadır. Gü
venlik kuvvetlerinin de ikiye bölündüğü aşırı sağ kanadı destekleyen güvenlik kulvvetleriniin kan dökülme
sine yardımcı olduğu, kamu oyunda haklı kaygılara neden olmaktadır. 

Hükümet üyeleri hiçbir grupu ve sınıfı anarşistlik le, komüniisltlliklie suçlayairnaz< Bu suçlamayı ağız alış
kanlığı haline getirmek ise Hükümielt olmanın ciddiye liyie bağdaşamaz.' Fafcalt ne yazık ki elinde somut 
bölge ve kanıtlar olmadığı halde başta Başbakan ve yardımcıları olmak üzere bazı balkanlar, kendi kafala
rının içlinde komünistlikle suçladıkları gruplara özellikle gençlere, okulda, fakültede ve yurt binalarında 
hücuma geçliîmesinii olağan karşılamakta, gençler öl dürütoekite ve bunun adına 'rejimin korunması dlenit 
meikiteldlirJ Güvenlik kuvvetleri giderek sadizme . Mİ miekıte ve Türküye'nin tarihinde görülmemiş ölçülere 
varan işkence makineleri çanştırılmakltadi'r. Yurt sınırlarını da aşan işkencelerin kamtı fotoğraflar, bugün 
yabancı ülkelerde yayın konusu halline gelmiş ve Türk Ulusunun haysiyetlini iktidarı ile birlikte tahrip ede
cek boyutlara ulaşmıştır. 

Rejimin korunması bugün artık birbirini de&tekl iyen ilki insanlık dışı unsuru içeriğine almıştır. Bu un
surlardan biri, ülkücülük adiyle yaygınlaşan ve iktidarın kanadı altında yürütülen kanlı eyilietm ve saldı-
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rılar, ötekisi bu safdırılarlda suçlu olarak göz altına alınan gençlerin işkence ile cezalandırılması. Ölümden 
kurtulan işkenceyle, işkenceden kurtulan ölümle karşı laştnalkltaldır.: Ülkücülük kaivraimi kanlı bir kavraım 
olmaya baişlaimışıti'r. Türk tarilhiıniin unsurları artık ki silerin ve bir kıısım Siyasî grupların tekelinde, kan dök-
me gerekçesi haline gelmiştir. (Bunlardan bir önemlisi bozkurt kavramlıdır. Bu kavramın gerisine sığınarak, 
kırsal allandan kente okumak idin gelen iyi yürekli gençler, ölüm makineleri haline geltürillmekitedür. 

Kamu görevlileri, maliye uzmanları, öğreıtaıenİer ve giderek polis teşkilâtı, ülkücülük kavramı ile 
dbjdkttif hizmet bilincinden sıöyutlanmafcüa ve devlet içinde ikinci bir devletin oiuışfmiasının provaları yapıl
maktadır. Bu provalar, Türk devleti içünide yürütül mlekte ve amaç olarak öz devletlin yerine geçmeyi plan-
lamalktaldır. Bıu tırmanışın en sakıncalı yanı, Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları içfimlde yuvalanmanın be-
lirig'inleşm'eisıildir. Bu mıüldürlüğün Türk Ulusu aldına 'Parlamento tarafınldan bütçe yasalarıyle verilen kad
roların, Devletli yıkmaya yöneik eylem içlin yeterli lolmayacağını gönen üst düzey yöneticileri, kadro 
dışı kişileri polis giysileri ile donatarak olayların ter tüpc'iisi durumuna götürmeye başlamıştır. Falkülte bina
larına yapıları silâhlı saldırılarda,. k'altiillerlin yakalanım ayışının bir nedeni de budur. Bu eylemlerin hiç birin
de kıomüniizmlie suçlanan gençlerin komünizm suçundan yargılandığı ve mahkûm edildiği de görülmemi!şltir.; 
Hükümet bunları yargılamakta, malhkûm etmekte ve ölüm infazında buluınlm aktadır. 

Anayasanın 10 ncu mladlddsfine göre, Devleit «küsünün telrnel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sioisyai 
aldalet ve hukuk devletli ilkeleıriyllıe bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasî, •ikltiiisaidî ve sıosyal bütün engel
leri kaldırır, kusanın mıa(ddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar» biçiminde üıstüin 
bir göreve ve sıorulmluluğa sahip olduğu hailde, bugünkü siyasal iktidarın elindeki Devlet, Anayasanın bu 
hükmünü zorbalık kuralı ile değü'Ştürm'iş ve insanın madidî ve manevî varlığını gelişıtürmelk yenine ortadan 
kaldırmak yolunu seçmeye başlamıştır, Sokakta kitle hallride işlenen cinayetler, belli bir kanaldan veri
len ölüm fermanına göre yürültülmelkltedlir. Bu ölüm fermanını hazırlayan ve uygulamaya koyan, görünme
yen güçlerden acaba Hükümet korkmakta mıdır? Neden, olay yenine giden güvenlik küvvetlerli ya seyirci 
kalmakta ya da cinayet işleyen kadrolara yardımcı olmaktadır? 

Türkliiye Cümlhuıniiyettli Anayasasının 10 ncu maddesi, insanın maddî varlığının sokakta bilinmeyen kişi
lerce ortadan kaldırılmasına olanak tanıyan bir madde değildir. Bu madde ile sorumluluğunu tanımayan ve 
bu sorumluluğun gerektirdiği tarafsızlığı koruyamayan, yargı organlarından önce hüküm infaz eden, siyasal 
iktidar hükümet etme olanaklarını bu kadar hafife alamaz, 

Bazı öğrendi yurtları, Milat edilen panzerler ve uzun menzilli silâhlarla imha ddilirken bazı yurt bina
larının dokunulmazlığı Hükümetlin cinayetleri nasıl dıü zenlddiğlini kamıtilıyan belgelerdir. 

Bugün yurt düzeyinde yaygınlaşan, ulusun umutsuzluğa kapılmasına neden olan kanlı olayların ve kütle 
halinde işlemen cinayetlerin siona ermesi için, görevini ciddiyetle, tarafsızlık içinde yapan güvenllik kuvvet
lerine ihtiyaç vardır. Türkiye'yi, çolk gerilerde klalan iç barış ve huzur dönem'ine tekrar kavuşturmak için, 
her şeyden önce alınacak teidibir Emniyet örgütünde gerçekleşmeliidir. Bu örgüt nasıl görev görüyor, bün
yesinde yalbancı unsurlar var mı? K'aldno cetvellerinde var olan görevlilerden başjka kiimter polis giysileriyle 
hizmet görüyor, mileıtvekİlerine kadar uzanan fiilî müdahale ve kaba kuvvet kullanma hakkını kimler 
hanıgli makamlardan almaktadır? Ankara Emniyet Sarayının 6 ncı kaltınidalkii işkence odalarındaki araçlar 
nasıl ve nereden tedarik edilmiştir, Mimler tarafından kullanıllmaktaldır? Ülkü ocaklarıyle bütünleşmiş kişi
ler nasıl polis olarak isitilhldalm ediliyor? Bu konuların bir Miecis Araştırmaisııyde Türk Ulusuna bilgi olarak 
sunuûması gerlelMlildiir ve Türk Ulusunun bu örgütü aklayıp alklamıyaCağı parlamentonun deneltiminlden ge
çerek açıklığa kavuişmalıldır.! 

Analyais'anın 33 neü maddesi gereğinde, kimseye suçu istediği zaman kanunda yazılı o suç içlin konulmuş 
olan cezadan dana ağır bir ceza verilemez. Anayasanın bu hükmü gereğince güvenlik örgülülerinde hiçbir 
zaman hliçlbir nedenle hiç kimseye işkence edilmemeli ve bu almaçla araç gereç kullanılmamalıdır. Gene 
Anayasamızın 32 ncli maldıdesİ gereğince, hiç kimseyi kanunen talba oilduğu maıhlkomielden başjka bir merci 
önüne çıkartma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Eğer Emniyet 
örgütlerinin suç söyleıtlme için kullandıkları işkence Usulleri ve araçları varsa bunları kullanan merciler 
Anayasanın 32 nci maddesine alylkırı hareket etmiş olurlar. 

Hiç kimse Emniyet Teşkilâjtıindla suçsuz olduğunu kanMahıiak için işkenceye dayanıklı olmak zorunda 
değildir, 
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Bugüne kadar özellikle son zamanlarda acaba öğrendi olaylarında, sokak kargaşaları sırasında, yaka-
lainan veya tutuklanan kilmsieilere Anayasanın 30 ncu maddesi gereğince, tuitukîama ve yakalama sebeple
rimin ve haklarındaki iddialarınıin ne oılıduğu yazılı olarak bidMM mfi? Anayasanın k'işü güvenliğini ko
ruyan bu hükmü nasıl olur da güvenlik örgütü tarafından hiçe sayılır ve yurt içimde, yurt dışında işkenceci 
biir devlet imajı yaratılır. Acalba bu imajda gerçek payı var mıdır yoksa Türk Devletline Türk Hükümetine 
iftira mı edilmıekteldlir. Koşullar ne olursa okun konunun açıklığa kavuştaası ve Türtk Ulusunun Güvenîtk 
örgütüne güvenmesi ve ulusun güveneceği bir örgütün tfetorgariize edilmesi gerekir. Anayasamızın 20 nca" 
rrtaddesi hiç kimsenin düşünce ve kanaatlerinin zorla açıklanmasına olanak tanımamıştır. 

Hiç bir hükümet, Türk Devletüınin Anayasamızın • kirşi halkları üzerinde yasa dışı tasarrufta buluruma hak 
ve yetklisiimıe sahip değinidir. Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz, İnsan haysiyetiyle bağdaşmuyan ceza ko
nulamaz. 

Basma fotoğrafları ve belgeleriyle yansıyan haberlerin kanıtladığı biçimde hiç kliimse, Anayasanın 10, 
14, 20„ 3Q, 32 ve 33 ncü maddelediande ifaldesinli bulan haklar ve özgürlükleri ortadan kaldıramaz. Türk ulu
su bu hakları elde etmenin asırlar boyu mücaldeleSlini vermiştir< Ulusça ulaşılan ve güç kazanılan özgür
lüklerin ortadan kaldırılması hliç bir siyasal iktidarın üsterinden geleceği bir tırmanışa donüşemez. 

Millet Mecliısd konuyu ele almalı ve demokratik düzenin, ulus bütünlüğünün ve kişi hak ve hürriyetleri
nin gereği olan araştırmayı yapmalıidır, Buıgüın Mlilet Mecisi bu tarihi görevle karşı karşıyadır. 

Bu nedenle Anayasamın 88 nci maddesi ve Millet Meclisli İçtüzüğünün 102 ncü maddesli gereğince İçişleri 
Bakanlığına bağlı Ernıniyet Teşkilâtı ve görevlerinin yürütülmesi hakkında bir Meclis Arattırması açılmaısıım 
arz ve rica ederiz. 

26 . 5 . 1976 

Guımlhuriıyet Halk Partisi Millet Meclisi. Grupuı Adına 
Grup Başkanvetk'iUerii 

Istainlbul Mâlleitivekiii Sakarya Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen Hayrettlin Uysal 
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(10/105 ESAS NUMARALI ÖNERGENİN TAM METNİ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Öğrenci olaylarının sürüp gittiği ve önüne geçilemediği öğrenim burumlarından biri de Ankara Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisidir. Bu Akademide olanlar, eğitim sorunları ile can güvenliği ve güven
lik kuvvetlerinin davranış biçimi hakkında ülkemizin içinde bulunduğu koşulları açıklığa kavuşturan bir' ni
telik taşır. Öğrenim kurumu Devletin elinde olduğu için de ayrıca önem taşımaktadır. Özellikle Başbakan 
Sayın Demirel'in Üniversite öğrenci olaylarının önünü almak için gerekirse Devletin el koyacağını ileri sür
mesine karşın, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Devletin elinde ve denetiminde olduğu 
halde bu öğrenim kurumunda olanlar daha çok müzminleşmiş, sürüp giden kargaşanın odak noktası hali
ne gelmiştir. Devletin el koyması, olayların ortadan kalkmadığını tüm tersine artarak daha kanlı bir ortam
da sürüp gittiğini kanıtlayan ilginç bir belgedir, bu akademide olup bitenler. 

Akademide öğrenim yapılmamakta ve akademi yöneticilerinin akademiyi öğrenime açtığı zaman daima 
ilk kez içeriye giren bir kısım öğrenci, dışarda biriken daha fazla sayıdaki öğrencileri içeri almamaktadır. 
Dış görünüşü bakımından iki grup öğrencinin bir çatı altında okumaya razı olmadıkları sanılırsa da, aslında 
iki gruptan birinin resmî organlar tarafından himaye gördüğü anlaşılmaktadır. Örneğin 5 Nisan 1976 günü 
akademi öğrenime açıldığı zaman, sabah 7.40'da üstleri aranarak ve silâh olmadığına kanaat getirerek ka
pıdan içeri alınan öğrencilerden 50 - 60 kişilik bir grup binadan içeri girmeyerek bahçede biriktiler. Oysa ki 
akademinin kapısı 8.30'da açılacaktı. Nitekim 8.30'da gelen kalabalık öğrenci grupu içeride bahçede öbek-
lenen öteki grupu görerek içeri giremediler. Ertesi gün akademiye olaylar nedeniyle giden iki parlamenter 
bir gün önce öğrencilerin saat kaçta akademiye alındığını sorduğu zaman, o esnada görevli olan emniyet 
mensubu ile akademi müdürü, saat 8.30'da alındığını söylemişler ve neden 7.40'da bir grup öğrencinin içeri 
alındığının sorulması üzerine bir defaya mahsus olmak üzere yanlışlık yapıldığı cevabı ile karşılaşılmıştır. 

6 Nisan 1976 günü de Akademinin en kanlı günlerinden biridir. 8.30'da açılması gereken kapı gene saat 
7.30'da açılmış ve içeriye kendilerine komando adını taktıkları bir grup, gene polis tarafından üstleri arana
rak alınmıştır. Parlamenterin kimliğini belli etmeden yaptığı bu gözlemde, öğrencilerin üstlerinin, bazı top
lantılara sivil polis olarak katılan ve hatta C. H. P. parlamenterlerin katıldıkları toplantılara bile girerek 
konuşulanları izleyen, sivil polisler tarafından arandığı dikkati çekmiştir. Bu husus okul idaresine bildirilmiş 
ve sivil polislerin öğrencileri tarafsız biçimde aramadıkları gerekçesiyle önlenmiştir. 

1 1 . 5 . 1976 günü Akademide gene aynı biçimde daha erken içeri alınan bir grup öğrenci akademi bina
sının birinci katında yığınak yaparak sayısı birkaç bini bulan öteki öğrencilerin içeri girmesine fiilen engel ol
muş ve Emniyet Müdürü ya da Emniyet Müdürüne vekâlet eden zat, binanın içinde ikinci katta yığınak 
yapan 40 kadar öğrencinin kimliklerini saptamak için kendisine bunu yapması oradaki veliler tarafından 
ikaz edildiği halde yapacak durumda olmamış ve bir şeylerden çekindiği anlaşılmıştır. 

Bu akademide de aynı model işletilmektedir ve akademi yönetimi iki grup arasındaki çatışmadan belli bir 
dengenin oluşacağım zannemektedir. 

11 . 5 . 1976 günü gene akademide olanlar Devlet adına üzüntü vericidir. Olaylar 06 AA 872 plaka nu
maralı beyaz Renault marka emniyet arabası içinde ve arka kanepede iki sivil polisin arasında oturan ko
mando öğrenci olarak tanınan ismi mahfuz bir kişi tarafından sonuna kadar izlenmiş ve saat 12.20'de Kı
zılay Bakanlıklar yönünde uzaklaşmıştır. O gün ilk kez içeri giren ve akademiyi fiilen işgal eden komando 
adlı öğrenciler, polisin himayesinde ve jandarma albayı tarafından can güvenliğinin öteki öğrencilerin garanti 
edildiğinin açıkça ilan edilmesi üzerine içeri giren öğrsncilere saldırmış ve bir öğrenci bıçaklanmış bıçakla
yan kişi polis tarafından götürülüp serbest bırakılmıştır. 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisindeki olaylar Maltepe'de akademiye 100 metre uzak
lıkta açılan Ülkü Ocaklarının faaliyetiyle birlikte başlamıştır. Ülkü Ocaklarının bu şubesi, bir kısım sivil ve 
resmî polis görevlilerinin himayesi altında bulunmakta ve akademi binasının köşesinde ve yol kavşağında 
mevzilenen polis kümeleri özellikle, Ülkü Ocaklarında ve Koç Talebe Yurdunun önünde yığınak yaparak 



akademiye topluca yürüyüp kanlı olayları çıkardıktan sonra tekrar aynı noktalara geri dönen öğrencilere 
seyirci kalmaktadır. Polis isteyerek ya da istemeyerek görev yapamamaktadır. Göz altına alınan, sorguya 
çekilen öğrenciler ise olay çıkaranlar değil tersine demir çubuk, zincir v. s. ile hücuma uğrayan öğrenciler
dir. Akademide yaralanmanın suç sayıldığı bir düzen ortaya çıkmıştır. 

Okul yönetiminin akademiyi zaman zaman geçici olarak kapatıp sonra tekrar öğrenime açması ise, ciddî 
olarak öğrenim yapılacağını kanıtlamaktan uzaktır. Hoca sayısı çok yetersiz olan bu öğrenim kurumunda, 
hiç bir öğrenci olayı olmasa bile öğrenim yapmaik olanaksızdır. Hoca yoktur. Hocaların çoğu can güvenliği 
olmadığı için öğrenimden ayrılmışlardır. Aslında uzun bir süreden beri bu kurumda ciddî bir öğrenim yapıl
mamaktadır. 13 300 öğrenci sayısı fiilen öğrenimi olanaksız hale getirmiş ve akademi yöneticileri resmî ra
porlarda ve Meclise sunulan kadro cetvelleri de her ne kadar 345 hocanın bulunduğunu bildirmişlerse de bu
nun yüzde onu ile öğrenim yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. Akademi binasında bir öğrenciye 0.7 metreka
relik alan isabet ötmesi de bugünkü koşullarda öğrenimin olanak dışı olduğunu kanıtlamaktadır. Hocaların 
pek çoğu geçici görevle öteki illerden uçakla gelmektedir. Bu nedenle okulun gerek öğrenci olayları ve gerek 
görev ücreti alamamak nedeni ile akademinin tatil edilmesi önerileri yönetim tarafından tasvip görmektedir. 
Haklı olarak akademi yönetimi elde mevcut bir kaç hocayı da kaçırıp hiç öğrenim yapamamanın kuşkusu 
içindedir ve Devletin üstesinden gelemediği kanlı olaylara rağmen zaman zaman akademiyi öğrenime zahiren 
açmak durumunda kalmaktadır. 

Öğrencilerin ikiye bölünmesi ve birbirlerine kanla cevap vermesi karşısında gereik Hükümette ve gerek 
akademi yönetiminde bir alışkanlık belirmiştir. Durumdan rahatsız olmayanların sayısı az değildir. 

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, öğrenci olaylarının odak noktası haline gelmiştir. 
Durumu yerinde inceleyip tarafsız bir gözlemci olarak G. H. P. Parti Grupuna getirmekle görevli Antalya 
Milletvekili Sayın Fahri Özçelik 11 Mayıs 1976 günü akademi binası içinde polis tarafından tartaklanmış 
ve görev yapmasına engel olunmak istenmiştir. Bu durum bazı resmî organların akademide olup bitenler 
hakkında bir gerçek kanaatin ortaya çıkmasından çekindiklerini kanıtlamaktadır. 

Sorunun gerek gençlik olayları ve gerek öğrenimin içyüzü bakımından ortaya çıkarılmasında gerek var
dır, yarar vardır. 

Anayasamızın 88 nci maddesi ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması yapılma
sını arz ve rica ederiz. 28 . 5 . 1976 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Aydın 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıka
rılmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /359) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 11 * 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -2021/5706 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10.11.1975 
tarihinde kararlaştınlan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzan 
lanmış Bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çı
karılmasına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ek
leri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında aktedilmiş bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
1.8.1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme ile Fransa'da çalışan Türk işçilerinin Sosyal Güvenlikleri teminat altına alınmış, Fransa Sosyal Gü
venlik mevzuatı tahtında eşit işlem görmeleri sağlanmıştır, 

Sözleşmenin imzalandığı 20 Ocak 1972 tarihinde Fransa'da tarım işçilerinin maruz kaldığı iş kazaları ve 
meslek hastalıkları ile ilgili tazminat ve giderler, işverenler veya üyesi bulundukları özel sigorta şirketleri tara
fından karşılanmaktaydı. Mevcut mevzuatla uyumu sağlamak amacıyle, sözleşmenin 37 nci maddesine aşa
ğıda belirtilen paragraf eklenmişti. 

6. Kısım îş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 37, İkinci paragraf 

«Bununla beraber, bir Türk işçisi Fransa'da bir tarım iş kazasına uğrarsa; sağlık ve para yardımları doğ
rudan doğruya sorumlu işveren veya onun yerini tutan sigortacı tarafından yapılır.» 

Fransa'da 1.7.1973 tarihinde yürürlüğe giren 25 Ekim 1972 tarih ve 72-965 sayılı Kanun gereğince; 
tarım işçileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından mecburî sigortaya bağlanmışlar ve ticaret ve sanayi 
kesimindeki işçilerle eşit muameleye tabi tutulmuşlardır, 
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Mevzuatla rındaki bu değişiklik üzerine, Fransa Hükümetince, Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çıkarılması teklif edilmiştir. 

Teklif uygun görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Konu
sunda Genel Sözleşmenin 37 nci maddesinin son paragrafının metinden çıkarılmasına dair nota teatisi suretiy
le yapılması öngörülen anlaşma imzalanmıştır. 

Esasen, Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin getirdiği eşitlik prensibine istinaden Fransa'da 
çalışan Türk işçilerine de yeni mevzuat uygulanacaktır. 

Bu amaçla halen yürürlükte bulunan Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yukarıda kaleme 
alınmış olan 37 nci maddesinin ikinci paragrafının metinden çıkarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Madde 1. — Sözleşmenin 37 nci maddesinin 2 nci paragrafının metinden çıkarılmasıyle ilgilidir. 
Madde 2. — Bu madde, bu sözleşmenin geçerlilik süresinin, 20 Ocak 1972 tarihli sözleşme ile aynı oldu

ğuna dairdir. 
Madde 3. — Bu madde onay işlemlerinin sonuçlandığını belirleyen onay belgelerinin teatisini müteakip 

sözleşmenin yürürlüğe gireceğine dairdir. 
Yukarıda açıklanan sözleşmenin, onayına ilişkin Kanun maddeleri aşağıda izah edilmiştir. 
Madde 1. — Sözleşmenin tasdiki hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığı belirtilmektedir. 
Madde 2. — Kanunun yürürlük tarihine mütedairdir, 
Madde 3. — Bu maddede, Kanunu yürütüm organı belirtilmektedir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/359 4,2, 1976 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son pragrafının sözleşme metninden çıkarılmasına ilişkin Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılmalarıyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
uygun bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görül
müştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Ankara Konya Aydın Balıkesir 
O. Alp Af Kökhudak M. Menderes C Bilgehan 

Bursa Çanakkale Çorum Eskişehir 
H- E. İşık M, Bayrak C. Angın O, Oğuz 

istanbul Manisa Muğla Muş 
R.ı Ülker A, Balkan A, Akarca T.z İ. Dikmen 

Sivas Van Balıkesir 
İV, Arslan M. S, Yıldız , A. t Kırımlı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 233) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 ne i Maddesinin Son 
Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Ocak 
1972 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1 . 8 . 1973 ta
rihinde yürürlüğe giren Türkiye - Fransa Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son parag
rafının sözleşme metninden çıkarılmasına ilişkin söz
leşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

imar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son 
Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul ediinıiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının. 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
M. K. Er kovan 

İçişleri Bakanı V. 
/. Müftüoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Porf. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
S. Kılıç 

Orman Bakam 
T. Kapanlı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M., Ablum 

10 . 11 . 1975 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakam 
G. Karaca 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakam 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakam 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 
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Ankara, 11 Mart 1975 

Sayın Büyükelçi, 

Fransa ile Türkiye arasında 20 Ocak 1972'de aktedilen Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Fransız sos
yal himaye rejiminin tarım işçilerinin maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerine karşı 
olan özelliklerini de nazarı itibara almıştır. Maruz kalınacak zararların tazmini tanınan sigorta kurumlan 
veya bir tarım sigorta sandığına sigortalanma olanağı bulunan işverene aittir. 

26 Ekim 1972'de Fransa Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde yayınlanan 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-965 sa
yılı Kanun, 1 Temmuz 1973 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına 
karşı bir tarım işçileri mecburî sigorta rejimi tesis ederek eski sistemi köklü bir şekilde tadil etmiştir. Bu risk
ler, bundan böyle, tarımsal sosyal dayamşma sisteminin esasen kapsadığı sosyal riskler niteliğinde kabul 
edilmektedirler. Tarım işçilerine verilecek garantiler ve yapılacak yardımlarda ticaret ve sanayi sektöründe 
çalışan işçilerle eşit muamele sağlanmaktadır. 

Netice itibariyle, iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında Fransa - Türkiye Genel Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinde öngörülen genel hükümler tarım işçilerine de uygulanabileceklerdir. 

Bahis konusu alandaki yeni Fransız yasası gözönünde tutularak, 1 Temmuz: 1973'e tekaddüm eden devre 
için hükümler öngören, bununla beraber, 1 Ağustos 1973'te yürürlüğe giren mezkûr Sözleşmenin de tadili 
gerekmektedir. 

Bu amaçla Ekselanslarına aşağıdaki hükümlerin kabulünü teklif etmekle şeref duyarım; 

Sayın Oğuz Gökmen 
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik 

ve Sosyal işler Genel Müdürü 

Kısım 6, — tş kazaları ve meslek hastalıkları. 

Aşağıdaki şekilde kaleme alınmış olan madde 37'nin ikinci paragrafının metinden çıkarılması: 

«Bununla beraber, bir Türk işçisi 1 Temmuz 1973 tarihinden önce Fransa'da bir tarım iş kazasına uğra
mış ise, sağlık ve para yardımları doğrudan doğruya sorumlu işveren veya onun yerini tutan sigortacı ta
rafından yapılır.» 

Bu teklif, şayet Türk Hükümeti tarafından kabul edilirse, işbu mektubun ve zatıâlinizin cevaplarının 
bu noktada Hükümetlerimiz arasında yapılan bir sözleşme teşkil etmesini telkin etmekteyim. 

Bu Sözleşme bu alanda Anayasal usullerince iki tarafça ikmali gereken onay işlerinin sonuçlandığını 
belirleyen onay belgelerinin teatisini müteakip yürürlüğe girecektir. 

Sayın Büyükelçi yüksek takdirlerimin teyidini kabul etmenizi rica ederim. 

Roger Vaurs 
Fransa Büyükelçisi 
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Ankara, 14 Nisan 1975 

Sayın Büyükelçi, 

11 Mart 1975 tarihli mektupla bana aşağıdaki hususları duyurmuş bulunmaktasınız : 

«Fransa ile Türkiye arasında 20 Ocak 1972'de aktedilen Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Fransız sosyal 
himaye rejiminin tarım işçilerinin maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerine karşı olan 
özelliklerini de nazarı itibara almıştır. Maruz 'kalınacak zararların tazmini tanınan sigorta kurumları veya bir 
tarım sigorta sandığına sigortalanma olanağı bulunan işverene aittir. 

26 Ekim 1972'de Fransa Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde yayınlanan 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-965 sayılı 
Kanun, 1 Temmuz 1973 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş kazalarına, ve meslek hastalıklarına karşı bir 
tarım işçileri mecburî sigorta rejimi tesis ederek eski sistemi köklü bir şekilde tadil etmiştir. Bu riskler, 
bundan böyle, tarımsal sosyal ^dayanışma sisteminin esasen kapsadığı sosyal riskler niteliğinde kabul edilmek
tedirler. Tarım işçilerine verilecek garantiler ve yapılacak yardımlarda ticaret ve sanayi sektöründe çalışan iş-> 
çilerle eşit muamele sağlanmaktadır. 

Netice itibariyle, iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında Fransa - Türkiye Genel Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinde öngörülen genel hükümler tarım işçilerine de uygulanabileceklerdir. 

Bahis konusu alandaki "yeni Fransız yasası gözönünde tutularak, 1 Temmuz 1973'e tekaddüm eden devre 
için hükümler öngören, bununla beraber, 1 Ağustos 1973\İe yürürlüğe giren mezkûr Sözleşmenin de tadili ge
rekmektedir. 

Bu amaçla Ekselanslarına aşağıdaki hükümlerin kabulünü teklif etmekle şeref duyarım : 

Ekselans M. Roger Vaurs 
Fransa Büyükelçisi 
Ankara 

Kısım 6. — îş kazaları ve meslek hastalıkları. 

Aşağıdaki şekilde kaleme alınmış olan Madde 37'nin ikinci paragraf mm metinden çıkarılması : 

«Bununla beraber, bir Türk işçisi 1 Temmuz 1973 tarihinden önce Fransa'da bir tarım iş kazasına uğ
ramış ise, sağlık ve para yardımları doğrudan doğruya sorumlu işveren veya onun yerini tutan sigortacı tara
fından yapılır.» 

Bu teklif, şayet Tüfk Hükümeti tarafından kabul edilirse, işbu mektubun zatıalilerinin cevaplarının bu nok
tada Hükümetlerimiz arasında yapılan bir Sözleşme teşkil etmesini telkin etmekteyim, 

Bu Sözleşme bu alanda anayasal usullerine iki tarafça ikmali gereken onay işlemlerinin sonuçlandığını be
lirleyen onay belgelerinin teatisini müteakip yürürlüğe girecektir.» 

Hükümetimin yukarıdaki hususla mutabık olduğunu bildirmekle şeref duymaktayım. 
Sayın Büyükelçi yüksek takdirlerimin teyidini kabul etmenizi rica ederim. 

Oğuz Gökmen 
Büyükelçi 
Ekonomik ve Sosyal İşler 
Genel Müdürü 
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Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair "Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1 /354) 

r. c. 
Başbakanlık 18 . 11 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-2029/5710 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10.11.1975 
tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki Sözleşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ülkelerinde çalışan yabancı işçilerin güvenliklerini garanti etmek ama-
ciyle Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış bulunan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hükümetimiz adı
na 14 Aralık 1972 tarihinde Paris'te imza edilmiş bulunmaktadır. 

İmzalanan Sözleşmeye göre, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin vatandaşları hangi üye devletin ülkesinde 
çalışıyorlarsa o üye Devletin vatandaşları ile, sosyal güvenlik hak ve vecibeleri bakımından, eşit muameleye 
tabi tutulacaklar ve bir sosyal güvenlik yardımına hak kazanıp kazanmadıklarının tayininde Avrupa Kon
seyi üyesi bütün devletlerin ülkelerinde geçen sigortalılık süreleri nazara alınacaktır. Bu suretle iki taraflı 

. anlaşmalarla sağlanmış bulunan hakların kapsamı genişlemiş olacaktır. Bugün iki taraflı anlaşmalar ile 
bir işçinin sigorta yardımına hak kazanıp kazanmadığı araştırılırken yalnız bu iki ülkede geçen sigortalılık 
süreleri nazara alınmakta ve bir üçüncü Devletin ülkesinde çalışmış olan bir işçinin bu ülkede geçen sigor
talılık süresi işçiye bir hak kazandırmamaktadır. Bu bakımdan bu Sözleşmenin önemi büyüktür. Bu Söz
leşme onaylanıp yürürlüğe girdikten sonra işçilerimizin Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ülkelerinde geçen 
bütün sigortalılık süreleri değerlendirilmiş olacaktır. 

Hükümetimiz adına da imzalanmış bulunan ve bütün Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ülkelerinde ça
lışan işçilerimizle bunların aile fertlerine ve hak sahibi kimselerine geniş haklar tanıyan bu Sözleşmenin ihtiva 
ettiği hükümler aşağıda açıklanmıştır. 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Madde 1. — Bu maddede Sözleşmede geçen terimler tanımlanmıştır. 
Madde 2. — Bu maddede, Sözleşmenin hangi sigorta kolları ve hangi sigorta rejimleri hakkında uygula

nacağı belirtilmiştir. Bu arada maddeye Sözleşmenin genel sigorta rejimleri yanında özel sigorta rejimleri 
hakkında da uygulanacağına dair hüküm konmuştur. 
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Madde 3. — Bu madde, Sözleşme kapsamına giren sigorta kollarının üye devletler tarafından bildirilece

ğine dair hükümleri ihtiva etmektedir. Bu sigorta kollan II numaralı ek'te gösterilmiştir. Madde, bu ek'te 
belirtilen sigorta kollarında sonradan yapılacak değişikliklerin de bildirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde Sözleşmenin kimler hakkında uygulanacağına dairdir. Sözleşme kapsamı dışında 
kalanlar da yine bu maddede gösterilmiştir. Örneğin bu Sözleşme bir memleketin elçilik ve konsolosluk 
memurları hakkında uygulanmayacaktır. 

Madde 5. — Bu madde, Sözleşmenin diğer sosyal güvenlik sözleşmelerinin yerine geçeceği hakkındadır. 
Yani bu Sözleşme yürürlüğe girince bundan önce bu konuda yapılan sözleşmeler yürürlükten kaldırılacak
tır. Ancak maddeye, bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin uygulanması iki veya çok taraflı anlaşmalara bıra
kılan hallerde, bu anlaşmalar yazılıp ilgili Devletler arasında yürürlüğe girinceye kadar mevcut sözleşmele
rin uygulanmasına devam edileceğine dair hüküm de konmuştur. 

Madde 6. — Bu madde, 5 nci madde ile getirilen prensibe bir istisna teşkil etmektedir. Bu madde hük
müne göre, bu Sözleşme Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen ve genellikle sosyal gü
venlik normlarını tespit eden sözleşmeleri etkilemeyeceği gibi, Akit Taraflar, daha önce yapmış oldukları 
iki veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri III numaralı ekte göstermek suretiyle bu sözleşmelerin 
hükümlerini uygulamaya devam edebileceklerdir. 

Madde 7. — Bu madde, Akit Taraflara karşılıklı haklar tanıyan ve yükümlülükler getiren yeni sosyal 
güvenlik sözleşmeleri yapmaları hususunda yetki vermektedir. Ancak bu yeni sözleşmeler, bu Sözleşme ile 
kabul edilen prensipler doğrultusunda olacaktır. Bu madde hükmüne göre, Akit Taraflar imzaladıkları bu 
yeni sözleşmeler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi vermek zorundadırlar. 

Madde 8. — Bu madde, bu Sözleşme kapsamına giren kimseler hakkında muamelede eşitlik prensibini 
getirmektedir. Bu kimselerin sadece Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet etmiş olmaları, hakları ve 
yükümlülükleri bakımından, eşit muameleye tabi tutulmaları için yeterlidir. Bu madde hükmüne göre, bu 
madde hükümlerinin uygulanacağı yardımların Akit Taraflarca IV numaralı ekte belirtilmesi gerekmek
tedir. Yine madde hükmüne göre, IV numaralı ekte yapılacak değişikliklerin de bildirilmesi zorunluğu 
vardır. 

Madde 9. — Bu madde, Akit Tarafların, III numaralı ekte gösterilmek suretiyle, yürürlükte kalmasına 
karar verdikleri sosyal güvenlik sözleşmeleriyle yeniden aralarında imzalayacakları sosyal güvenlik sözleşme
leri hükümlerinin bütün Akit Tarafların vatandaşlarına teşmiline dairdir. Bu suretle iki veya çok taraflı söz
leşmelerin kapsamı da genişlemiş olacaktır. 

Madde 10. — Bu madde hükmüne göre, Akit Taraflardan birinin mevzuatı isteğe bağlı sigortaya girmenin 
sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olmasını gerektirdiği takdirde, bir kimsenin isteğe bağlı 
sigortaya kabul edilip edilmeyeceği hususu incelenirken diğer Akit Tarafların mevzuatına göre geçen süreler 
de nazara alınabilecektir. 

Madde 11. — Bu maddede bir veya birden fazla Akit Tarafın mevzuatına göre ödenmesi gereken para 
yardımlarının, ilgili kimsenin diğer bir Akit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olması nedeniyle kesilemeyeceği 
belirtilmiştir. Bu duruma göre, örneğin Almanya'da para yardımı yapılmasına hak kazanan bir Türk iş
çisinin Türkiye'de veya diğer bir Avrupa Konseyi üyesi Devletin ülkesinde ikâmet etmiş olması para yardı
mının ödenmesine bir engel teşkil etmeyecektir. 

Madde 12. — Bu maddede, yardımların yeniden değerlendirilmesine dair Akit Taraflardan birinin mev
zuatında yer alan kurallann, bu mevzuata göre ödenecek yardımlar hakkında, bu Sözleşme hükümlerine 
göre uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddede, bu Sözleşmenin, birden fazla Akit Tarafın kendi ülkelerinde geçen sürelere 
göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dışında, aynı süreler için birden fazla yardım yapıla
mayacağına ilişkin hükümler yer almıştır. 

Ancak, bu maddede Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir yardımın diğer bir yardımla veya 
başka bir gelirle birleşmesi veyahut bir meslekî faaliyette bulunulması halinde, bu mevzuata göre yapılan yar
dımların azaltılacağına, durdurulacağına veya kesileceğine dair hükümlerin diğer bir Akit Tarafın mevzuatına 
göre yapılan yardımlara da teşmil edileceği belirtilmiştir, 
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Madde 14. — Bu madde, bu Sözleşme kapsamında bulunan kimselere hangi mevzuatın uygulanacağına 

dairdir. 
Madde 15. — Bu maddede ise 14 ncü maddedeki hükümlere istisna teşkil edilen hükümler yer almıştır. 

Örneğin Akit Taraflardan birinin ülkesinde istihdam edilmiş olup geçici bir görevin ifası için diğer bir 
Akit Taraf ülkesine işvereni tarafından gönderilen bir işçi 12 ay süre ile işyeri merkezinin bulunduğu Akit 
Tarafın mevzuatına tabi olacak ve gerekirse bu süre uzatılabilecektir. Buna benzer diğer istisnalar da vardır. 
Örneğin milletlerarası nakliyat işlerinde çalışanlar, hudut işçileri, kendi hesabına çalışanlar. Bunlar hak
kında da özel hükümler getirilmiştir. 

Madde 16. — Bu maddede bir veya birden fazla Akit Taraf mevzuatının uygulanması sonucu aynı za
manda hem zorunlu sigortaya, hem de isteğe bağlı sigortaya tabi olmak durumundaki kimselerin yalnız 
zorunlu sigortaya tabi olacaklarına dair hüküm vardır. Ancak bu sözleşmenin, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan bakımından bir kimsenin hem zorunlu sigortaya, hem de isteğe bağlı sigortaya tabi olmasına cevaz 
veren bir Akit Taraf mevzuatı hükmüne halel getirmeyeceği de yine bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 17. — Bu Sözleşmenin 14 ncü maddesi hükmüne tabi olacağı belirtilen Elçilik ve konsolosluklar
daki hizmet erbabı ile Elçilik ve Konsolosluk mensuplarının şahsî hizmetinde çalışanlara bu madde ile bir 
tercih hakkı tanınmıştır. Bu kimseler eğer elçiyi veya konsolosu gönderen Devletin vatandaşı iseler, bu 
Devletin mevzuatına tabi tutulmalarını istemek hakkına sahiptirler. Ancak bu haklarını üç ay içinde ve yal
nız bir'defa kullanabilirler. 

Madde 18. — Bu maddede, Âkit Tarafların yetkili makamları arasında varılacak anlaşmalarla 14 - 17 
nci maddeler hükümlerine istisnalar yapılabileceği öngörülmüştür. 

BÖLÜM - III 

Çeşitli Yardımlar hakkındaki özel Hükümler 

Kısım - I 

Hastalık ve Analık 

19 ncu maddeden 26 ncı maddeye kadar olan bu Kısım'da hastalık ve analık sigortası ile ilgili hüküm
ler yer almıştır. Bu kısım'da şayet Akit Taraflardan birinin mevzuatı hastalık ve analık sigortası yardım
larından yararlanılmasını sigortalılık veya ikâmet sürelerinin tamamlanması şartına bağlanmışsa, bu amaçla 
bütün Akit Taraflar ülkelerinde geçen sigortalılık süreleriyle ikâmet sürelerinin birleştirileceği, yetkili Devlet 
ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikâmet eden bir sigortalının da her türlü hastalık ve analık yar
dımlarından yararlanacağı, sağlık yardımları bakımından bu hükmün aile fertleri hakkında da kıyas yolu 
ile uygulanacağı, bundan başka hudut işçileriyle yetkili Devlet ülkesinde geçici olarak bulunanların veya 
ikâmetgâhlarını bu Devlet ülkesine nakledenlerin veya yardıma hak kazandıktan sonra diğer Akit Taraf 
ülkesine gitmelerine izin verilenlerin veyahut tedavi için yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ül
kesine gitmelerine yetkili kurum tarafından izin verilenlerin hastalık ve analık yardımlarından ne suretle 
yararlanacakları belirtilmiştir. Aile fertleri hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı açıklanmıştır. 

Bu Kısım'da ayrıca Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aile fertlerinin sağlık yardımlarından yarar
lanmalarının şahsen sigortah olmaları şartına bağlı olması halinde ne yolda işlem yapılacağı, geçici işgöre-
mezlik ödeneklerinin tespit şekilleri, gerekli şartları yerine getirmiş olan işsiz kimselerle aylık veya gelir al
makta olan kimselerin ve bunların aile fertlerinin hastalık ve analık yardımlarından ne surette yararlana
cakları belirtilmiştir. 

Bundan başka, bu Kısım'da şayet Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre azamî bir yardım süresi tespit 
edilmişse, bir kimsenin daha önce diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde hastalık veya analık nedeniyle gördüğü 
yardım süresinin nazara alınacağı da öngörülmüştür. 

Ancak bütün bu hükümlerin iki veya daha fazla Akit Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar 
yapılmak suretiyle uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu anlaşmalarda yukarıki hükümlerin kimler hakkında 
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uygulanacağı, yardım süresinin ne olacağı, hangi şartlarla önemli protez araç ve gereçleriyle sağlık yardım
larının sağlanacağı, birden fazla Akit Tarafın aynı nitelikteki yardımları yapmalarının önlenmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağı ve bir Akit Tarafın kurumu hesabına diğer Akit Taraf kurumunca yapılan yardım mas
raflarının ne şekilde ödeneceği belirtilecektir. 

Kısım. II 

Malûllük, Yaşlılık, Ölüm (Aylıkları) 

Bu kısım'da, bir kimsenin aralıksız veya münavebeli olarak iki veya ikiden fazla Akit Tarafın mevzuatı
na tabi olması halinde, yardım hakkının doğup doğmadığını tesbit ederken üye devletlerin ülkelerinde geçen 
sigortalılık veya ikâmet sürelerinin birleştirileceğine, malûllük, yaşlılık ve ölüm yardımları miktarının nasıl 
hesap edileceğine ve bu hususta hangi mevzuatın uygulanacağına, yardım miktarının tesbitinde nelerin göz-
önünde bulundurulacağına, bir Akit Tarafın ülkesinde geçen sigortalılık veya ikâmet süresinin bir yıldan az 
olması halinde o tarafın kurumunca yardım yapılmıya cağına, bununla beraber, sigortalının yardıma hak ka
zanıp kazanmadığının tayininde bu sürenin nazara alınacağına, bir sigortalının sigortalılık veya ikamet süre
sinin bir yıl ile beş yıl arasında olması halinde ne işlem yapılacağına, birden fazla Akit Taraf ülkesinde çalışan 
sigortalının ilgili bütün mevzuat hükümlerini aynı zamanda yerine geetirrhemiş olması halinde yardımların 
nasıl hesap edileceğine ve tesbit edilen yardımların ne zaman ödenmesine başlanacağına Taraflardan birinin 
mevzuatına göre hesaplanan yardım miktarının bir veya birden fazla Akit Taraf ülkesinde geçen sigortalılık 
veya ikâmet süreleri nazara alınarak hesap edilen yardım miktarından farklı olması halinde, sigortalının 
zarar görmemesi için aradaki farkın ödeneceğine, malûllük derecesinin artması halindee bu artışa tekabül 
eden yardım miktarının hangi Akit Tarafın kurumunca tediye edileceğine, malûllük aylığının her hangi bir ne
denle durdurulmasından sonra tekrar ödenmesi gerektiği takdirde bu ödemenin hangi kurum tarafından ya
pılacağına ve malûllük aylıklarının yaşlılık aylığına çevrilmesine dair hükümler vardır. 

Kısım : III 

İşkazalarıyle Meslek Hastalıkları 

38 - 48. Maddelerin yer aldığı bu Kısım'da işkazalarıyle meslek hastalıkları halinde yardımların ne yol
da yapılacağına ilişkin kurallar belirtilmiştir. Burada yalnız başkasının emrinde çalışan işçilerin değil, kendi 
hesabına çalışanların da işkazalarıyle meslek hastalıkları yardımlarından yararlanacaklarına dair hükümler 
vardır. Ancak bu kısımdaki hükümlere göre işkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası kapsamında olanlar bu 
haklardan yararlanabileceklerdir. 

38. Maddede yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde ikâmet eden işçilere yardım
ların hangi hallerde, nasıl ve hangi kurum tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

39. Maddede ise yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde işe gidiş gelişte yolda mey
dana gelen bir kazanın yetkili Devlet ülkesinde meydana gelmiş gibi kabul edileceği ve bu halde de yardım 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

40 ncı maddede, çalıştığı ülkede bir iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan bir kimsenin tedavi 
altına alındıktan sonra tedavisine devam edilmek üzere diğer bir Akit Taraf ülkesine gitmesine izin verilmesi, 
veya geçici olarak bu ülkede bulunması veyahut bulunduğu ülkede tedavisinin yapılamaması nedeniyle başka 
bir Akit Tarafın ülkesine gitmesine izin verilmesi halinde de yardımlardan yararlanacağı belirtilmiştir. 

41 nci madde yetkili devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde bulunan bir sigortalıya sağlanacak 
büyük protezlerle bu kimsenin göreceği önemli tedaviler hakkındadır. Bu madde hükmüne göre, bu gibi hal
lerde protez sağlanmadan veya tedaviye. başlanmadan önce yetkili kurumun muvafakatinin alınması gerek
mektedir. Ancak müstacel hallerde önceden muvafakat alınmasına gerek yoktur. 

Bu kısımda, ayrıca yetkili devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde bulunan sigortalının yol pa
ralarının hangi kurum tarafından ödeneceğine, geçici veya sürekli olarak ikamet edilen yerde iş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasının bulunmaması veya bulunmakla beraber, bu sigorta kolundan yardım yapacak 
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"bir kurumun mevcut olamaması halinde ne yolda işlem yapılacağına, sigortalı daha önce iş kazası veya meslek 
hastalığı nedeniyle yardım görmüşse, yardım süresinin nazara alınıp alınmayacağına, para yardımlarının nasıl 
hesap edileceğine, bir sigortalının birden fazla Akit Taraf ülkesinde meslek hastalığına sebep olabilecek işler
de çalıştıktan sonra meslek hastalığına tutulması halinde ne yolda işlem yapılacağına, bu kısım hükümlerinin 
hangilerinin Sözleşme yürürlüğe girince ve hangilerinin Akit Taraflar arasında gerekli anlaşmalar yapıldıktan 
sonra uygulanacağına, malullük derecesinin artması halinde durumunun yeniden gözden geçirilmesini talep 
eden sigortalı hakkında ne işlem yapılacağına ve Akit Taraflardan birinin kurumu tarafından diğer bir Akit 
Tarafın kurumu hesabına yapılan yardımlar tutarının ne suretle ödeneceğine ilişkin hükümler yer almıştır. 

Kısım - 4 

Ölüm ödenekleri 

Bu kısımda ölüm ödenekleri ele alınmıştır. Ölüm ödeneği bir sigortalının ölümü halinde aileye yapılacak 
toptan ödemeden ibarettir. 

49 ncu maddede yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması için gerekirse birden faz
la Akit Taraf ülkesinde geçen sigortalılık veya ikamet sürelerinin birleştirileceği açıklanmıştır. 

50 noi maddede ise yardımın hangi Akit Tarafın kurumunca yapılacağına ilişkin hükümler yer almıştır. 

Kısım-^ 5 

İşsizlik yardımları 

Bu kısım işsizlik sigortası ile ilgilidir. Burada yardımların hangi kurallara göre yapılacağı, yardımlara hangi 
hallerde hak kazanılacağı ve yardım miktarının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. Ancak işsizlik sigortası 
yardımlarının hangi şartlarla sağlanacağı Akit Taraflar arasında yapılacak iki veya çok taraflı anlaşmalarda 
belirtilecektir. Ülkemizde işsizlik sigortası henüz kurulmadığı için tarafımızdan işsizlik yardımı yapılması söz 
konusu değildir. 

Kısım - 6 

Aile yardımları 

Bu kısımda bu Sözleşme gereğince yapılacak aile yardımlarına ilişkin hükümler yer almıştır. Genel hü
kümler Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanacaktır. Diğer hükümler iki ayrı kesimde mütalaa edil
miştir. Bu kesimlerin uygulanması ise Akit Taraflar arasında yapılacak anlaşmalara bağlıdır. Aile yardımları 
ile aile ödeneklerinin ele alındığı iki kesim arasında esaslı bir fark vardır. Birincisinde yardım, aile ödeneklerine 
hak kazanan kimsenin ülkesinde çalıştığı Akit Tarafın mevzuatına göre, ikincisinde ise, ülkesinde aile fert
lerinin ikamet ettiği Akit Tarafın mevzuatına göre yapılacaktır. Akit Taraflar bunlardan birini seçmekte ser
besttirler. Çünkü Akit Tarafların bu konudaki mevzuatı değişik prensipleri ihtiva etmektedir. 

Sözleşme ile birlikte yürürlüğe girecek olan 57 nci madde yardım hakkının doğması, korunması veya ye
niden kazanılması için birden fazla Akit Taraf ülkesinde geçen sürelerin birleştirilmesine dairdir. 

1 nci ve 2 nci kesim hükümlerinin hangi şartlarla uygulanacağına dair olan 58 noi maddede ise Akit 
Taraflar arasında yapılacak anlaşmalarda belirtilecek hususlar yer almıştır. Bu madde hükmüne göre yapılacak 
anlaşmalarda : 

a) 59 - 62 nci maddeler hükümlerinin kimler hakkında uygulanacağı, 
b) Aynı nitelikte yardımların birden fazla Akit Tarafın kurumlarınca yapılmasını önleyecek kurallar, 
e) Gerektiğinde, daha önce yapılan anlaşmalarla sağlanan hakların korunması, 
belirtilecektir. 
Bu kısımda ayrıca bir Akit Tarafın kurumunca diğer bir Akit Tarafın kurumu hesabına yapılacak yar

dımların nasıl ödeneceğine dair de hüküm vardır. 
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BÖLÜM IV 

Çeşitti Hükümler 

Madde 64. —Bu maddede Akit Tarafların yetkili makamlarının birbirlerine bilgi vermelerini kolaylaştı
racak ve idarî sorunlarda karşılıklı yardım yapılmasını sağlayacak hükümler yer almıştır. 

Madde 65. — Bu madde, bir Akit Taraf mevzuatının uygulanmasında düzenlenecek belgeler için tanınmış 
olan vergi, resim, pul, harç ve kayıt ücreti muafiyetinin veya indiriminin diğer bir Akit Taraf mevzuatına göre 
düzenlenecök belgeler içinde tanınmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca maddede sözleşmenin uygulanmasında 
düzenlenecek belgelerin Elçilik veya Konsolosluk vizesinden muafiyeti de öngörülmüştür. 

Madde 66. — Bu madde hükmüne göre, yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikâmet 
eden bir kimse yardım talebine ilişkin dilekçesini ikâmet ettiği yerdeki kuruma verebilecek, bu kurum da dij 

lekçeyi yetkili kuruma gönderecektir. 
Ayrıca, Akit Taraflardan birinin yetkili makamına, kurumuna veya yargı organına belirli bir süre içinde ve

rilmesi gereken bir dilekçe diğer bir Akit Tarafın yetkili makamına, kurumuna veya yargı organına aynı sü
re içinde verilmişse kabul edilecektir. 

Madde 67. — Bu madde Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yapılması gereken kontrol muayenesi
nin yetkili kurumun isteği üzerine diğer bir Akit Tarafın kurumu tarafından yaptırılabileceğine dairdir. 

Madde 68. — Bu madde hükmüne göre yardımlardan yararlanmakta olan bir sigortalı yetkili Devlet ül
kesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde bulunduğu sırada bu yardımlardan yararlanabilecektir. Bu madde 
de ayrıca bu ödemelerin hangi para ile yapılacağı, hesaplaşma şekli ve transferlerin ne suretle yapılacağı hak
kında da hükümler vardır. 

Madde 69. — Bu madde, ödenecek primlerin hesaplanma biçimi ile prim iadeleri hakkındadır. 

Madde 70. — Bu madde de, üçüncü kişiler tarafından sebep olunacak zararların tazmini ile ilgili hüküm
ler yer almıştır. Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bu zararı talep etmek hakkının diğer Akit Taraflar
ca da tanınacağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 71. — Bu madde, Sözleşme hükümlerinin tefsirinden veya uygulanmasından doğacak anlaşmazlık
ların çözümlenmesine dairdir. Madde hükmüne göre, Taraflar anlaşmazlığa ilk önce müzakere yolu ile çö
zümleyeceklerdir. Anlaşmazlık müzakere yolu ile çözümlenemediği takdirde izlenecek çözüm yolları maddede 
belirtilmiştir. 

Madde 72. — Bu madde bazı Akit Tarafların mevzuatının uygulanmasında alınacak özel tedbirler hakkın
dadır. Bu tedbirler VII numaralı Ek'te yer almıştır. 

Madde 73. — Bu maddede Sözleşmenin eklerinin sözleşmenin bölünmez bir parçası olduğu belirtilmiştir. 
Bu eklerde yapılacak değişiklikler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecektir. 

BÖLÜM : V 

Geçici ve son hükümler 

Madde 74. — Bu maddede, Sözleşme hükümlerinin geçmişte meydana gelen hangi sigorta vakalarına ne gi
bi şartlarla uygulanacağına dair hükümler yer almıştır. 

Diğer maddelerde ise Sözleşmenin imza edileceği ve onaylanacağı, Avrupa Konseyince daha önce kabul 
edilmiş olan bu konudaki ara anlaşmaların yürürlükten kaldırılacağı, Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletle
rin de bu Sözleşmeye katılabileceği, sözleşmenin süresi, sözleşmenin feshi halinde müktesep haklarla muntazır 
hakların muhafaza edileceği ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Ek Anlaşmanın düzenleneceği belirtilmiş
tir. 

Hükümleri yukarıda bütün ayrıntılarıyle açıklanmış bulunan Sözleşmenin mevzuatımıza aykırı bir yanı 
yoktur. Aksine Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ülkelerinde çalışan Türk işçileri için geniş haklar sağlamak
tadır. Bu bakımdan süratle onaylanmasında yarar görülmektedir-

Bu konuda hazırlanan kanun tasarısı üç maddeden ibarettir,, 
Madde 1. — Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dairdir. 
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Madde 2. — Bu maddede kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
Madde 3. — Bu madde kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/354 
No. : 2 

4.2. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmder sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da 
uygun bulunmuş ve mezkûr tasarmın aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Ankara 
O. Alp 

Üya 
Bursa 

H. E. İşık 

Üy0 
İstanbul 

R Ülker 

Üya 
Sivas 

N. Arslan 

Başkanvekili 
Konya 

A. Kökbudak 

Üye 
Çanakkale 

M. Bayrak 

Üye 
Manisa 

A. Balkan 

Üye 
Van 

M. S. Yıldız 

Üy* 
Aydın 

M. Menderes 

Üya 
Çorum 

C. Angın 

Üya 
Muğla 

A. Akarca 

Üye 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Üye 
Eskişehir 
O.Oğuz 

Üye 
Muş 

T. İ. Dikmen 

Üye 
Balıkesir 

A. î. Kırımlı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — T. C. Hükümeti adına 14.12.1972 
tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan Avrupa Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

10 . 11 . 1975 
Devlet Bakanı 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
S. Demirel Prof. Dr. N. Erbakan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

Adalet Bakam 
İ. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Devlet Bakam 
H. Aks ay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakam 
M. K. Erkovan 

içişleri Bakam 
O. A sil t ürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
O. Öztrak Porf. K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapanh 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
JR. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyesi Devletler: 
Avrupa Konseyinin amacının, özellikle üyelerin sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak gayesiyle, aralarında 

daha sıkı bir birliğin kurulmasını gerçekleştirmek olduğunu gözönünde bulundurarak; 
Sosyal güvenlik mevzuatı arasındaki çok taraflı uyuşumun bu amacın gerçekleşmesini sağlayacak araş-

lardan biri olduğunu nazara alarak; 
16 Nisan 1964 tarihinde imzaya açılmış bulunan Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu'nun 73. maddesi hük

müne göre, bu Kod'u imzalayan tarafların yabancılar ile göçmen işçilerin, sosyal güvenlikleri bakımın
dan, özellikle kendi vatandaşlariyle eşit muamele görmeleri ve kazanılmış haklarla kazanılmakta olan 
hakların muhafazasına ilişkin sorunları düzenleyen özel bir sözleşme yapılması için çaba harcadıklarını 
gözönünde bulundurarak; 

Akit Taraflardan her birinin sosyal güvenlik mev zuatına göre Akit Tarafların vatandaşlariyle mülte
cilere ve vatansız kimselere eşit muamele yapılması prensibini, korunan kimselerin Akit Tarafların ülke
leri arasında yer değiştirmiş olmalarına rağmen, sosyal güvenlik mevzuatı ile sağlanan yardımlardan ya
rarlanma hakkını muhafaza edeceklerine dair olan prensibi ve yalnız Avrupa Sosyal Şartının bazı hü
kümlerini değil, Milletlerarası Çalışma Örgütünce düzenlenen bir çok sözleşmelerin temelini teşkil eden 
prensipleri de teyit ederek; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

BÖLÜM — İ 

Genel Hükümler 

Madde : 1 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında : 
(a) «Akit Taraf» terimi, 75. maddenin 1. prarrafı veya 77. madde hükümlerine göre, bir onaylama, 

kabul veya katılma belgesi tevdi etmiş olan her hangi bir Devlet anlamına gelir. 
(b) «Akit Taraflardan birinin ülkesi» ve «Akit Taraflardan birinin vatandaşı» terimleri, 1 numaralı Ek'te 

tanımlanmıştır; Akit Taraflardan her biri, 81. maddenin 1. paragrafı hükmüne göre, 1 numaralı Ek'te ya
pılacak her hangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür. 

(c) «Mevzuat» terimi, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte Akit Taraflardan birine ait ülkenin 
her yanında veya bir kısmında yürürlükte bulunan veya sonradan yürürlüğe girecek olan ve 2. madde
nin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen sosyal güvenlik dalları ve rejimleriyle ilgili bulunan kanunlar ve tü
zükler ile diğer kanunî hükümler anlamına gelir. 

(d) «Sosyal güvenlik sözleşmesi» terimi, 2 nci maddenin 1 nci ve 2 nci paragraflarında belirtilen 
sosyal güvenlik dallarının ve rejimlerinin tamamını veya bir kısmını kapsayan ve sosyal güvenlik alanında 
münhasıran iki veya daha fazla Akit Tarafı bağlayan veya sonradan bağlayabilecek olan iki veya çok ta
raflı her hangi bir sözleşme i)e enaz iki Akit Tarafı ve bir veya birden fazla Devleti bağlayan veya son
radan bağlayabilecek olan iki veya çok taraflı sözleş ne ve bu sözleşmelere uygun olarak yapılan her tür
lü anlaşmalar anlamına gelir. 

(e) «Yetkili Makam» terimi, Akit Taraflardan her birine ait ülkenin her yanında veya bir kısmında 
yürürlükte bulunan sosyal güvenlik rejimlerinin uygulanmasından sorumlu bulunan Bakan, Bakanlar veya 
diğer muadil makam anlamına gelir. 

(f) «Kurum» terimi, Akit Taraflardan .her birinin mevzuatının tamamını veya bir kısmını uygulamakla 
görevli bulunan kuruluş veya makam anlamına gelir. 

g) «Yetkili Kurum» terimi : 
i) Bir sosyal sigorta rejimi söz konusu ise, ya ilgili kimsenin yardım isteğinde bulunduğu zaman si

gortalı olarak bağlı olduğu kurum, veya, bir kurumun bulunduğu Akit Taraf ülkesinde ikamet ettiği takdir-
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de, bu kurumdan yardım istemeye hak kazanmış veya hak kazanacak ise o kurum, veyahut ilgili Akit Tara
fın yetkili makamı tarafından tayin edilen kurum; 

ii) Bir sosyal sigorta rejiminden başka bir rejim veya aile yardımları sigortası söz konusu olduğunda, 
ilgili Akit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum; 

iii) 2 nci maddenin 1 nci paragrafında belirtilen yardımların yapılmasından işverenin sorumlu olduğu
na ilişkin bir rejim söz konusu ise ya işveren veya işverenin işçilerini sigorta ettirdiği müessese, bu olmadı
ğı takdirde de, ilgili Akit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kuruluş veya makam; 

Anlamına gelir. 
h) «Yetkili Devlet» terimi, ülkesinde yetkili kurumun bulunduğu Akit Taraf anlamına gelir. 
i) «İkametgâh», kanunî ikametgâh demektir. 
j) «Geçici ikamet yeri» terimi, geçici olarak oturma anlamına gelir. 
k) «İkametgâhın bulunduğu yerdeki kurum» terimi, uyguladığı Akit Taraf mevzuatına göre, ikamet 

edilen yerde söz konusu olan yardımları sağlamak yet'cisi verilmiş bulunan kurum, bu yerde böyle bir kurum 
yoksa, ilgili Akit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir. 

1) «Geçici olarak ikamet edilen yerdeki kurum» terimi, uyguladığı Akit Taraf mevzuatına göre, geçici 
olarak ikamet edilen yerde söz konusu olan yardımları sağlamak yetkisi verilmiş bulunan kurum, bu yerde 
böyle bir kurum yoksa, ilgili Akit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir. 

m) «İşçi» terimi, bu sözleşmede aksine sarahat yoksa, ilgili Akit Tarafın mevzuatına göre, bir işveren 
tarafından çalıştırılan veya kendi hesabına çalışan veyahut bu kimse gibi işlem gören kimse anlamına gelir. 

n) «Hudut işçisi» terimi, bir Akit Tarafın ülkesinde çalışan ve diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet 
eden ve ikamet ettiği ülkeye, prensip olarak her gün veya en az haftada bir dönen bir işçi anlamına gelir. 
Şukadar ki : 

i) Fransa ile Fransa'ya hududu bulunan ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından, ilgili kimsenin hudut 
işçisi sayıîabilmesi için, çalıştığı bölge ile ikamet ettiği bölge, prensip olarak, müşterek huduttan her iki yön
de yirmi kilometre uzak olmalıdır. 

ii) Akit Taraflardan birinin ülkesinde normal işve/eni olan bir müessese tarafından çalıştırılan bir hudut 
işçisi, bu müessese tarafından, hudut alanının d;şında ya aynı Akit Taraf ülkesinde yeya diğer bir Akit Ta
raf ülkesinde çalışmak üzerç, dört ayı geçmeyeceği talimin edilen bir süre için gönderildiği takdirde, bu işçi 
bu çalışması sırasında, dört ayı geçmeyen bir süre için hudut işçisi olma statüsünü muhafaza eder. 

o) «Mülteci» terimi, coğrafî bir sınır tanımaksızın, Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan 
Mülteciler Statüsüne ilişkin Sözleşmenin 1 nci maddesinin (A) bölümünde ve Mülteciler Statüsü hakkındaki 
31 Ocak 1967 tarihli Protokolün 1 nci madesinin 2 nci paragrafında mülteciye ne anlam verilmişse, o kimse 
anlamına gelir. 

p) «Vatansız kişi» terimi, 28 Eylül 1954 tarihinde New York'ta düzenlenen Vatansız Kişilerin Statüsüne 
ilişkin Sözleşmenin 1 nci maddesinde verilen anlamı taşır. 

q) «Aile fertleri» terimi, yardımları yapmakla yükümlü bulunan kurumun uyguladığı mevzuata, veya 
21 nci maddenin 1 nci paragrafının (a) ve (c) bentleri ile 24 ncü maddenin 6 nci paragrafında belirtilen hal
lerde. ülkesinde ikamet ettikleri Akit Tarafın mevzuatına göre, aile ferdi olarak tanımlanan veya öyle kabul 
edilen veyahut ev halkı olarak saptanan kimseler anlamına gelir. Şu kadar ki, bu mevzuata göre, yalnız ilgili 
kimse ile beraber oturanların aile ferdi veya ev halkı olarak kabul edilmiş olması halinde, bu kimselerin ge
çimi esas itibariyle ilgili kimse tarafından sağlanıyorsa, bu şart yerine getirilmiş sayılır. 

r) «Hak sahipleri» terimi, yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa o mevzuata göre, hak sahibi olarak 
tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseler anlamına gelir. Şu kadar ki, bu mevzuata göre, yalnız ölen kim
se ile beraber oturanların hak sahibi olarak kabul edilmesi halinde, ilgili kimselerin geçimleri, esas itibariyle, 
Ölen kimse tarafından sağlanmış ise, bu şart yerine getirilmiş sayılır, 

s) «Sigortalılık süreleri» terimi, hangi mevzuata göre geçmişse, o mevzuata göre sigortalılık süresi ola
rak tanımlanan veya öyle tanman prim ödeme süreleri, çalışma süreleri, meslekî faaliyet süreleri veya ikamet 
süreleri veyahut, bu mevzuata göre sigortalılık süresine muadil süre olarak kabul edildikleri ölçüde, diğer 
bütün süreler anlamına gelir. 
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t) «Çalışma süreleri» ve «meslekî faaliyet süreleri» terimleri, hangi mevzuata göre geçmişse o mevzuata 
göre çalışma süresi veya meslekî faaliyet süresi olarak tanımlanan veya tanınan sürelerle bu mevzuata göre 
çalışma veya meslekî faaliyet sürelerine muadil süreler olarak kabul edildikleri ölçüde diğer süreler anlamına 
gelir. 

u) «ikamet süreleri» terimi, hangi mevzuata göre geçmişse o mevzuata göre tanımlanan ve öyle tanınan 
ikamet süreleri anlamına gelir. 

v) «Yardımlar», «Aylıklar» ve «gelirler» terimleri, bu sözleşmede aksine sarahat yoksa, kamu fonların
dan sağlanan bütün ek ödemeler ile her türlü zamları, yeniden değerlendirme ve ek ödenekleri de içine alan 
bütün yardımlar, aylıklar ve gelirlerle kazanma gücünün idamesi veya artırılması amacıyle yapılan yardım
lar, aylıklar yerine yapılan toptan ödemeler ve uygulanan yerlerde, primlerin iadesi suretiyle yapılan ödeme
ler anlamına gelir. 

w) «Aile ödenekleri» terimi, çocukların sayısına ve yaşına göre yapılan peryodik ödemeler şeklindeki 
para yardımları; «aile yardımları» terimi de açık ve kesin olarak II numaralı Ek'in dışında bırakılan özel 
doğum ödeneği müstesna, ailenin geçim masraflanndaki dengeyi sağlamak amacıyle yapılan aynî yardımlar 
ile para yardımları anlam;na gelir. 

x) «Ölüm ödeneği» terimi, ölüm halinde yapılan ve bu maddenin (v) bendinde belirtilen maktu yardım 
dışında kalan her türlü toptan ödeme anlamına gelir. 

y) «Primli» terimi, yapılması, korunan kimseler veya işverenleri tarafından doğrudan doğruya malî 
katkıda bulunulması veya bir staj süresinin tamamlanması şartına bağlı olan yardımlar ile' bu yardımların 
yapılmasını sağlayan mevzuat veya rejimler hakkında uygulanır. Yapılması korunan kimselerin veya işveren
lerinin doğrudan doğruya malî katkıda bulunmaları veya bir staj süresinin tamamlanması şartına bağlı olma
yan yardımlar ile münhasıran bu yardımların yapılmasını sağlayan mevzuat ve rejimlere «primsiz rejim» adı 
verilir. 

z) «Geçici hükümlere göre yapılan yardımlar» te:imi, uygulanan mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte 
belirli bir yaşın üstünde bulunan kimselere yapılan yardımlar veya bir Akit Taraf ülkesinin o günkü hudut
ları dışında meydana gelen olaylar veya tamamlanmış bulunan süreler nazara alınmak suretiyle geçici olarak 
yapılan yardımlar anlamına gelir. 

Madde : 2 

1. — Bu Sözleşme, sosyal güvenliğin aşağıda belirtilen dallarıyle ilgili bütün mevzuat hakkında uygulanır. 
a) Hastalık ve analık yardımları, 
b) Malûllük yardımları, 
c) Yaşlılık yardımları, 
d) Ölüm yardımları, 
e) Işkazalarıyle meslek hastalıkları halinde yapılan yardımlar; 
f) Ölüm ödenekleri; 
g) İşsizlik yardımları, 
h) Aile yardımları. 
2. — Bu Sözleşme, yukarıdaki paragrafta belirtilen yardımların işverenler tarafından yapılmasını zorunlu 

kılan rejimler de dahil olmak üzere, primli veya primsiz bütün genel ve özel sosyal güvenlik rejimleri hakkın
da uygulanır. Bu sözleşmenin, toplu sözleşmelerle kurulan ve kamu yetkililerinin karanyle uyulması zorunlu 
hale getirilen rejimlere hangi şartlar altında uygulanacağı, mümkün mertebe, iki veya daha fazla Akit Taraf 
arasında yapılan iki veya çok taraflı anlaşmalarla tespit edilir. 

3. — Gemi adamlanyle ilgili rejimlerde bu Sözleşmenin III ncü bölümü hükümleri, bu SözleşrA^nin uy
gulanmasında işveren olarak kabul edilen gemi sahiplerinin yükümlülüklerine ilişkin hiç bir Akit Taraf mev
zuatını etkilemez. 

4. — Bu Sözleşme, sosyal ve tıbbî yardım rejimleri ile harpten ve sonuçlarından zarar görenlere yapılan 
yardımlara ilişkin rejimler hakkında uygulanmadığı gibi, Devlet memurları '/i Devlet memuru gibi işlem 
görenlerin tabi bulundukları özel rejimler hakkında da uygulanmaz. 
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5. — Bu Sözleşme, Akit Taraflardan biri ile diğer bir veya birden fazla Devlet arasında yapılmış olan sos

yal güvenlik sözleşmesinin yürürlüğe konmasına ilişkin mevzuat hakkında uygulanmaz. 

Madde : 3 

1. — Akit Taraflardan her birinin 2 nci maddenin 1 nci ve 2 nci paragraflarında belirtilen mevzuat ve 
rejimleri II numaralı Ek'te gösterilir. 

2. — Akit Taraflardan her biri, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı hükümlerine göre, yeni mevzuatın ka
bul edilmesi sonucu II numaralı Ek'te yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu bilgi, söz konusu 
mevzuatın yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, mevzuatın bu sözleşmenin onaylandığı tarihten önce 
yayınlanmış olması halinde ise, onaylama tarihinde verilir. 

Madt'.e : 4 

1. — Bu Sözleşme hükümleri aşağıdaki kimseler hakkında uygulanır : 
a) Bir veya birden fazla Akit Taraf mevzuatına tabi olan veya daha önce tabi olmuş bulunan ve Akit 

Taraflardan birinin vatandaşı olan kimseler veya Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden mülteciler 
veya vatansız kimselerle bunların aile fertleri ve hayatta kalan hak sahibi kimseleri; 

b) Vatandaşlık durumları ne olursa olsun, bir veya birden fazla Akit Taraf mevzuatı kapsamında kal
mış olan bir kimsenin Akit Taraflardan birinin vatandaşı olan hak sahipleri veya Taraflardan birinin ülke
sinde ikamet eden mülteciler veya vatansız kimseler; 

c) 2 nci maddenin 4 ncü paragrafı hükmü saklı kalmak şartıyle, Devlet memurlarıyle, ilgili Akit Taraf 
mevzuatına göre Devlet memuru durumunda olanlar, bu sözleşme kapsamına giren bu Akit Taraf mevzu
atının birine tabi oldukları Ölçüde. 

2. — Yukarıdaki paragrafın (c) bendi hükümlerine bakılmaksızın, Diplomatik ilişkilere dair Viyana Söz
leşmesi ile Konsolosluk ilişkilerine dair Viyana Sözleşmesine göre akredite oldukları veya ikamet ettikleri 
ülkede yürürlükte bulunan sosyal güvenlik hükümlerinden istisna edilen ve Elçilik ve Konsolosluktaki müstah
demlerle Elçilik ve Konsolosluk mensuplarının hizmetinde çalışanlar dışında kalan kimseler bu Sözleşme 
hükümlerinden yararlanmazlar. 

Madde : 5 

1. — 6 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, bu sözleşme, haklarında uygulanan kimseler bakımın
dan : 

a) Yalnız iki veya daha fazla Akit Tarafı; veya 
b) En az iki Akit Taraf ile diğer bir veya birden fazla Devleti, bu Devletlerden birinin hiç bir kurumu

nun müdahalesini gerektirmeyen haller bakımından; 
Bağlayan bütün sosyal gü"enlik sözleşmelerinin yerine geçer. 
2. — Bununla beraber, bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin uygulanmasının iki veya çok taraflı anlaşmalar 

yapılmasına bağlı olduğu hallerde, yukarıdaki paragrafın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sözleşme hüküm
lerinin, bu anlaşmalar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmasına devam olunur. 

Madde : 6 

1. — Bu Sözleşme hükümleri, Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen her hangi bir 
sözleşmeden doğan yükümlülükleri etkilemez. 

2. — Bu Sözleşme, Avrupa Ekonomik Topluluğunu meydana getiren 25 Mart 1957 tarihli Antlaşmanın 
sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerini etkilemediği gibi, Antlaşmada Öngörülen Birlik anlaşmaları ile bu hü
kümlerin uygulanmasında alınan tedbirleri de etkilemez. 

3. — 5 nci maddenin 1 nci paragrafı hükmüne bakılmaksızın, iki veya daha fazla Akit Taraf, kendilerini 
ilgilendiren hususlarda, karşılıklı anlaşarak, birbirlerini bağlayan sosyal güvenlik sözleşmelerini III numaralı 
Ek'te, bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin hükümlerin söz konusu olması halinde ise, bu Sözleşmenin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 234) 



— 13 — 

uygulanmasına dair Ek Anlaşmanın Ek'inde belirtmek suretiyle, söz. konusu sosyal güvenlik sözleşmeleri 
hükümlerinin yürürlükte kalmasını sağlayabilirler. 

4. — Bununla beraber, bu Sözleşme, bu maddenin 2 nci veya 3 ncü paragrafında belirtilen hükümlere 
göre birbirine bağlı kalan Akit Taraflardan başka bir Akit Tarafın kurumunca müdahaleyi gerektiren bü
tün hallerde uygulandığı gibi, bu sözleşmeye göre yardıma hak kazanan ve yalnız söz konusu hükümlerden 
yararlanmayan kimseler hakkında da uygulanır. 

5. — III numaralı Ek'te belirtilen hüküm'erle birbirine bağlı olan iki veya daha fazla Akit Taraf, kendi
lerini ilgilendiren hususlarda, birbirleriyle anlaşarak, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı gereğince, ihbarda 
bulunmak suretiyle, bu Ek'te uygun gördükleri değişiklikleri yapabilirler, 

Madde : 7 

1. — İki veya daha fazla Akit Taraf, gerekli görürlerse, bu Sözleşmedeki prensipler esas alınmak su
retiyle, birbirleriyle sosyal güvenlik sözleşmeleri yapabilirler. 

. 2. — Akit Taraflardan her biri, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı hükmüne göre, yukarıki paragraf gere
ğince yapacağı bütün sözleşmeler ile bu sözleşmelerde sonradan yapacağı değişiklikleri ve bu sözleşmelerin 
feshedildiğini bildirir. Bu bilgi, sözleşmenin veya değişikliğin yürürlüğe girdiği veya sözleşmenin feshedildiği 
tarihten başlayarak üç ay içinde verilir. 

Madde : 8 

1. — Bu Sözleşmede aksine sarahat bulunmayan hallerde, Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet 
eden ve haklarında Sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, bugün Akit Tarafların mevzuatına göre, o 
Tarafların vatandaşlarıymış gibi, aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler. 

2. — Bununla beraber, primsiz sigortadan yapılan ve tutarı ikamet edilen süreye göre tespit edilmeyen 
yardımlardan yararlanılması, sigortalının, ölüm yardımının söz konusu olması halinde de, ölen kişinin, ilgili 
Akit Tarafın ülkesinde bir süre ikamet etmiş olması şartına bağlanabilir, Tespit edilen bu süre, duruma 
göre : 

a) Analık ve işsizlik yardımları için, yardım yapılmasının talep edildiği tarihten hemen önceki devrede 
olmak üzere, altı ayı geçmeyebilir. 

b) Malûllük yardımları için, yardım yapılmasının talep edildiği tarihten, ölüm yardımları için de ölüm 
tarihinden hemen önceki devrede olmak üzere, birbirini izleyen beş yıldan fazla olmayabilir. 

c) Yaşlılık aylığı için, on altı yaş ile ihtiyarlık yaşı arasındaki devre içinde olmak üzere, on yıldan 
fazla olmayabilir; ancak bu sürenin beş yılının yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunulduğu tarihten he
men önceki devre içinde geçmiş olması istenebilir. 

3. — Bir kimse, yukarıdaki paragrafın (b) veya (c) bendinde belirtilen şartları yerine getirmemiş olmak
la beraber, o kimse, Ölüm yardımlarının söz konusu olması halinde de ölen kişi, ilgili Akit Taraf mevzua
tına en az bir yıl tabi olmuşsa, o kimse veya ölen kişinin hak sahipleri, 27 nci madde hükümleri saklı kal
mak şartıyle, tam yardım esası üzerinden hesap edilen ve, 

a) Malûllük veya ölüm yardımlarının söz konusu olması halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen yıllar 
nazara alınmaksızın, anılan mevzuata göre, ilgili kimsenin veya ölen kişinin 16 yaşına bastığı tarih ile malûl
lük sonucu işgöremez duruma düştüğü veya öldüğü tarih arasında o ülkede ikamet ettiği yıllar toplamının 
bu tarihler arasında geçen yıllar toplamının üçte ilcisine olan oranını; 

b) Yaşlılık aylığının söz konusu olması halinde de, ilgili kimsenin anılan mevzuata göre, on altı yaşına 
bastığı tarih ile ihtiyarlık yaşı arasında geçen yıllar toplamının otuz yıla olan oranını; 

Aşmayan yardımlardan yararlanma hakkını kazanırlar. 
4. — Hakkında bu maddenin 2 nci veya 3 ncü paragrafı hükümlerinin uygulandığı her Akit Taraf mevzua

tına göre yapılan yardımlar IV numaralı Ek'te belirtilir. 
5. — İlgili Akit Taraflardan her biri, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı hükmüne göre, IV numaralı Ek' 

te yapılacak bütün değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu değişiklik yeni bir mevzuatın çıkarılması sonucu 
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meydana gelmişse, bu bilgi, o mevzuatın yayınlandığı tarihten başlayarak üç ay içinde, söz konusu mevzuat 
bu Sözleşmenin onaylanmasından önce yayınlanmışsa, onaylama tarihinde verilir. 

6. — Bu maddenin 1 nci paragrafı hükümleri, hiç bir Akit Taraf mevzuatının, ilgililerin sosyal güvenlik 
idarelerine katılmalarına veya sosyal güvenlik mahkemclerindeki üyeliklerine ilişkin hükümlerini etkilemez. 

7. — İlgili Akit Taraf ülkesinde ikamet etmeyen kimselerin isteğe bağlı sigortaya veya sürekli isteğe 
bağlı sigortaya kabul edilmeleri veya VII numaralı Ek'te belirtilen geçici hükümlere göre yardıma hak kazan
maları hususunda özel tedbııler alınabilir,. 

Madde : 9 

1. — 6 ncı maddenin 3 ncü paragrafı gereğince yürürlükte kalan sosyal güvenlik sözleşmeleri hüküm
leri ile 7 nci maddenin 1 nci paragrafı gereğince sonradan yapılan sosyal güven'ik sözleşmeleri hükümleri, 
bu sözleşmelerle bağlı bulunan Taraflar arasında varılacak anlaşma ile, bütün Akit Taraflar vatandaşlarına 
teşmil edilebilir. 

2. — 6 ncı maddenin 3 ncü paragrafına göre yürürlükte kalan ve hükümleri bu maddenin 1 nci paragrafı 
gereğince bütün Akit Tarafların vatandaşlarına teşmil edilen sosyal güvenlik sözleşmeleri V numaralı Ek'te 
belirtilir. 

3. — İlgili Akit Taraflar, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı hükümlerine göre, 7 nci maddenin 1 nci pa
ragrafı gereğince yapılan ve bu maddenin 1 nci paragrafı hükmüne göre bütün Akit Taraflar vatandaşlarına 
teşmil edilen sosyal güvenlik sözleşmeleri hakkında bilgi verirler. Söz konusu sözleşmeler V numaralı 
Ek'te gösterilir. 

4. — V numaralı Ek'te belirtilen hükümlerle birbirine bağlı bulunan iki veya daha fazla Akit Taraf, ken
dilerini ilgilendiren hususlarda, birbirleriyle anlaşmak ve bu hususta 81 nci maddenin 1 nci paragrafı gere
ğince birbirlerine bilgi vermek suretiyle, bu ekte gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilirler. 

Madde.: 10 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, isteğe bağlı veya sürekli isteğe bağU sigortaya kabul edilme
nin sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olması halinde, o mevzuatı uygulayan kurum bu 
amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer her hangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık sürele
riyle, gereken hallerde, diğer her hangi bir Akit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta rejiminde on altı yaşın
dan sonra geçen ikamet sürelerini, gereken ölçüde, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süre-
leriymiş gibi, nazara alır. 

Madde : 11 

1. — Bu Sözleşmede aksine sarahat olan haller dışında, bir veya daha fazla Akit Tarafın mevzuatına 
göre, malullük, yaşlılık veya ölüm halinde yapılan para yardımları ile işkazaları veya meslek hastalıkları 
sonucu verilen ölüm ödenekleri veya bağlanan gelirler, sigortalının veya hak sahibi kimsenin bu yardımları 
yapmakla yükümlü olan kurumun bulunduğu ülkeden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olmaları 
yüzünden azaltılamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, kesilemez veya müsadere edilemez. 

2. — Bununla beraber, 8 nci maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafları hükümlerine bakılmaksızın, IV nu
maralı Ek'te belirtilen maİullük, yaşlılık veya ölüm yardımları, duruma göre, sigortalının veya hak sahibi 
kimsesinin bu yardımları yapmakla yükümlü olan kurumun bulunduğu ülkeden başka bir Akit Taraf ülke
sinde ikamet etmiş olması halinde, anılan 8 nci maddenin 3 ncü paragrafının (a) veya (b) bendi hükümlerine 
göre hesaplanıl. 

3. — Bu maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafları hükümleri aşağıdaki yardımlar hakkında VI numaralı 
Ek'te belirtilen ölçüde uygulanmaz. 

a) Sağlık durumları itibaı iyle, geçimlerini sağlayamayacak derecede malul sayılan kimselere primsiz si
gortadan yapılan özel yardımlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 234) 



— 15 — 

(b) Normal yardımlardan yararlanmayan kimselere primsiz sigortadan yapılan özel yardımlar. 
(c) Geçici hükümlere göre yapılan yardımlar. 
(d) Sosyal yardım olarak veya ihtiyaç halinde sağ'anan özel yardımlar. 
4. — İlgili Âkit Taraflardan her biri, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı hükmüne göre, VI numaralı 

Ek'te yapılacak bütün değişiklikler hakkında bilgi ve:ir. Değişiklik yeni bir mevzuatın kabulü sonucu ol
muşsa, bu bilgi söz konusu mevzuatm yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde, mevzuat bu sözleşmenin 
onaylanması tarihden önce yayınlanmışsa, onay tarihinde verilir. 

5. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre primlerin iadesi, ilgili kimsenin zorunlu sigortadan ay
rılmış olması şartına bağlı ise, o kimse diğer herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre zorunlu sigortaya 
tabi olduğu sürece bu şart yerine getirilmiş sayılmaz. 

6. — Âkit Taraflar, bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlet ülkesinde ikamet eden ve bu Sözleşmeye 
göre yardıma hak kazanan kimselere ödenmesi gereken bu maddenin 1 nci paragrafındaki yardımların ödeme 
şartlarını iki veya çok taraflı anlaşmalarla tespit ederler. 

Madde : 12 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatında belirtilen yardım miktarlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin 
kurallar, anılan mevzuat gereğince bu Sözleşme hükümlerine £öre ödenmesi gereken yardımlar hakkında 
da uygulanır. 

Madde : 13 

1. — Sözleşme, iki veya daha fazla Âkit Tarafın kurumlarınca, bu Sözleşmenin 29 ncu maddesi veya 
47 nci maddesinin (b) bendi gereğince malûllük, yaşlılık, ölüm veya meslek hastalıkları halinde yapılan 
yardımlar dışında, aynı nitelikte veya zorunlu sigortada geçen oir ve aynı süre için birden fazla yardımın 
yapılmasına hak kazandırmadığı gibi böyle bir hakkı devam da ettirmez. 

2. — Bir yardımın diğer yardımlarla veya diğer gelirlerle birleşmesi veya bir meslekî faaliyette bulunul
ması nedeniyle bu yardımın azaltılmasına veya durdurulmasına veyahut kesilmesine ilişkin bir Âkit Tarafın 
mevzuatında öngörülen hükümler, yardım diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre iktisap edilmiş veya ge
lir diğer bir Akit Taraf ülkesinde elde edilmiş veyahut o Taraf ülkesinde meslekî faaliyette bulunulmuş olsa 
dahi, bu yardımdan yararlanan kimse hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, iki veya daha fazla Akit Taraf 
kurumlarınca 29 ncu madde veya 47 nci maddenin (b) bendi hükümlerine göre, malûllük, yaşlılık, ölüm ve
ya meslek hastalıkları halinde yapılan aynı nitelikteki yardımlar hakkında bu kural uygulanmaz. 

BÖLÜM II 

Uygulanacak mevzuatın tespitine ilişkin hükümler : 

Madde : 14 

Bu Sözleşme kapsamına giren kimseler hakkında uygulanacak mevzuat aşağıdaki hükümlere göre tespit 
edilir : 

(a) Bir Akit Taraf ülkesinde çalışan işçiler, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olsalar veya 
bunları çalıştıran müessesenin iş merkezi veyahut işverenin ikâmetgâhı diğer bir Âkit Taraf ülkesinde bulun
sa dahi, ülkesinde çalıştıkları Akit Taraf mevzuatına tabi olurlar. 

(b) Akit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide çalışan işçiler o Taraf mevzuatına tabi olur
lar. 

(c) Bir Akit Taraf ülkesinde kendi hesabına çalışanlar, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikâmet etmiş ol
salar dahi, ülkesinde çalıştıkları Akit Taraf mevzuatına tabi olurlar. 

(d) Devlet memurları ile Devlet memuru gibi işlem görenler, hizmetinde bulundukları Âkit Tarafın mev
zuatına tabi olurlar. 
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Madde : 15 

1. - - 14 ncü maddenin (a) bendinde belirtilen kural aşağıdaki istisnalar ve değişikliklerle uygulanır. 
(a) (i) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde normal işvereni olan bir müessese tarafından istihdam edilen 

ve bu müessese hesabına bir işin yapılması için diğer bir Âkit Taraf ülkesine gönderilen işçiler, bu işin gö
rülmesi için tahmin edilen süre oniki ayı geçmemek ve diğer ülkede çalışma sürelerini tamamlamış bulunan işçi
lerin yerini almak üzere gönderilmemiş olmak şartiyle, ülkesinde istihdam edildikleri Akit Tarafın mevzuatına 
tabi olurlar. 

(ii) Görülecek işin süresi beklenmedik nedenlerle önceden tahmin edilenden fazla devam ettiği ve oniki 
ayı geçtiği takdirde, diğer Akit Tarafın yetkili makamının veya bu makam tarafından tayin edilen merciin 
muvafakati ile, bu işçiler hakkında, iş tamamlanıncaya kadar, ülkesinde istihdam edildikleri Akit Tarafın 
mevzuatı uygulanır. 

(b) (i) İş merkezi Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve kendi veya başkaları hesabına kara, 
demir veya hava yolu ile veyahut iç sularda yolcu veya eşya taşıyan bir müessese hizmetinde gezici perso
nel olarak iki veya daha fazla Akit Taraf ülkesinde milletlerarası taşıma işlerinde çalışan işçiler iş mer
kezi hangi Âkit Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(ii) Bununla beraber, işçiler, müessesenin iş merkezinin bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde değil de, başka 
bir Âkit Taraf ülkesindeki şube veya daimî temsilciliğinde çalıştıkları takdirde, şube veya daimi temsilcilik 
hangi Akit Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(iii) Bu işçiler daha çok ikâmet ettikleri Akit Taraf ülkesinde çalışıyorlarsa, bunları çalıştıran müessese
nin iş mefkezi veya şubesi veyahut daimî temsilciliği bu ülkede bulunmasa dahi, bu Taraf mevzuatına tabi 
olurlar. 

(c) (i) Normal olarak iki veya daha fazla Akit Ta af ülkesinde milletlerarası nakliye işlerinden başka iş-
lefde çalışan işçiler, işlerinin bir kısmını ikâmet ettik'eri Âkit Tarafın ülkesinde yürüttükleri, veya iş mer
kezleri veyahut ikâmetgâhları çeşitli Akit Taraflar ülkelerinde bulunan birçok müesseseler veya işverenler 
emrinde çalıştıkları takdirde, hangi Akit Tarafın ülkesinde ikâmet ediyorlarsa, o Tarafın mevzuatına tabi 
olurlar. 

(ii) Diğer hallerde, kendilerini çalıştıran müessesenin iş merkezi veya işverenin ikametgâhı hangi Akit 
Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(d) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, iş merkezi diğer bir Akit Taraf ülkesinde bulunan ve işi ilgili 
Akit Tarafların ortak sınırının her iki tarafına uzanan bir müessese tarafından çalıştırılan bir işçi iş merkezi 
hangi Âkit Taraf ülkesinde ise, o Tarafın mevzuatına tabi olur. 

2. — 14 ncü maddenin (b) bendinde belirtilen kural aşağıdaki istisnalarla uygulanır: 
(a) Bu maddenin 1 nci paragrafının (a) bendi hükmü saklı kalmak şartiyle, normal işvereni olan bir mü

essese tarafından bir Akit Taraf ülkesinde veya bir Akit Tarafın bayrağını taşıyan bir gemide çalıştırılan 
ve bu müessese tarafından müessese nam ve hesabına çalışmak üzere diğer bir Akit Tarafın bayrağını taşı
yan bir gemiye gönderilen işçiler birinci Akit Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(b) Normal olarak bir Akit Tarafın karasularında veya limanında bulunan ve diğer bir Akit Tarafın 
bayrağını taşıyan bir gemide çalışan, ancak o geminin tayfasından olmayan işçiler, gemi hangi Akit Tarafın 
karasularında veya limanında ise, o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(c) Âkit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide çalışan ve bu çalışmalarının karşılığı olan üc
reti iş merkezi diğer bir Akit Taraf ülkesinde bulunan bir müessese veya ikametgâhı diğer bir Akit Taraf 
ülkesinde bulunan bir kimse tarafından ödenen işçiler, iş merkezinin veya ikametgâhın bulunduğu Akit Taraf 
ülkesinde ikamet ediyorlarsa, bu Tarafın mevzuatına tâbi olurlar; ücretleri ödeyen müessese veya kimse, 
anılan mevzuatın uygulanmasında, işveren olarak kabul edilir. 

3. — 14 ncü maddenin (c) bendindeki kural aşağıdaki istisnalar ve değişikliklerle uygulanır: 
(a) Kendi hesabına çalışan kimselerden Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet edip işlerini diğer bir 

Akit Taraf ülkesinde yürütenler: 
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(i) İşin yürütüldüğü Akit Taraf ülkesinde bunlar hakkında uygulanacak mezvuat yoksa; 
(ii) Kendi hesabına çalışanlar ilgili iki Akit Taraf mevzuatına göre, sırf ilgili Akit Tarafların ülkesinde 

ikamet etmiş olmaları nedeniyle bu Âkit Tarafların mevzuatına tabi iseler; 
Haklarında ikamet ettikleri Akit Tarafın mevzuatı uygulanır. 

(b) Normal olarak iki veya daha fazla Akit Taraf ülkesinde kendi hesabına çalışan kimseler, o ülkede 
kısmen çalıştıkları veya o Taraf mevzuatına göre, sırf o Tarafın ülkesinde ikamet ettikleri için o Tarafın 
mevzuatına tabi oldukları takdirde, haklarında hangi Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarsa o Tarafın 
mevzuatı uygulanır. 

(c) Yukarıdaki bentte söz konusu edilen kendi he:abına çalışan kimseler, işlerinin bir kısmını ikamet et
tikleri Akit Taraf ülkesinde yürütmüyorlarsa veya o Tarafın mevzuatına göre, sırf o ülkede ikamet etmiş 
olmaları o Tarafın mevzuatına tabi tutulmaları için bir sebep teşkil etmiyorsa veyahut o Akit Tarafın bunlar 
hakkında uygulayacağı mevzuatı yoksa, bu kimseler ilgili Akit Tarafların veya onların yetkili makamları
nın ortaklaşa tespit edecekleri mevzuata tabi olurlar. 

4. — Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümlerine göre, bir işçinin ülkesinde çalışmadığı bir Âkit 
Tarafın mevzuatına tabi olması halinde, bu kimse hakkında, o Tarafın ülkesinde çalışıyormuş gibi, o Tara
fın mevzuatı uygulanır. 

Madde : 16 

1. — 14 ve 15 nci madde hükümleri isteğe bağlı sigorta veya isteğe bağlı sürekli sigorta hakkında uy
gulanmaz. 

2. — İki veya daha fazla Akit Tarafın mevzuatının uygulanması sonucu zorunlu sigorta rejimine tabi tu
tulan bir kimsenin aynı zamanda bir veya daha fazla isteğe bağlı sigortaya veya isteğe bağlı sürekli sigortaya 
tabi tutulmasına cevaz verilmesi halinde, bu kimse hakkında yalnız zorunlu sigorta rejimi uygulanır. Şuka-
darki, bu Sözleşme, hiç bir Taraf mevzuatının, malûllük, yaşlılık ve ölüm (aylıkları) bakımından, isteğe bağlı 
sigorta ile isteğe bağlı sürekli sigorta ve zorunlu sigorta rejimlerinin aynı zamanda uygulanmasına cevaz ve
ren hükümlerini etkilemez. 

3. — tki veya.daha fazla Âkit Taraf mevzuatının uygulanması sonucu bir kimsenin iki veya daha fazla 
isteğe bağlı sigorta veya isteğe bağlı sürekli sigorta rejimine tabi tutulmasının mümkün bulunması halinde, 
bu kimse yalnız ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesinde uygulanan isteğe bağlı sigortaya veya isteğe bağlı sürek
li sigortaya, bu Âkit Tarafların hiç birinin ülkesinde ikamet etmiyorsa, hangi Akit Tarafın sigorta rejimini 
seçmiş ise o rejime kabul edilir. 

Madde : 17 

t. — Elçilik veya Konsolosluklara» çaıışan müstahdemlerle Elçilik veya Konsolosluk mensuplarının şahsî 
hizmetinde çalışan kimseler hakkında 14 ncü maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır. 

2. — Bununla beraber, yukarıdaki paragrafta belirtilen ve gönderen Akit Tarafın vatandaşı olan işçiler, 
haklarında vatandaşı oldukları Akit Taraf mevzuatının uygulanmasını seçmie hakkına sahiptirler.. Bu seçme 
hakkı, duruma göre, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç ay içinde veya ilgili kimsenin Elçilik 
veya Konsoloslukta ilk işe alındığı tarihte veyahut Elcilik veya Konsolosluk mensuplarının hizmetine ilk gir
diği tarihte yalnız bir defa kullanılır. Seçme hakkı kullanıldığı tarihten geçerli olur. 

Madde : 18 

1. — tki veya daha fazla Akit Tarafın yetkili makamları birbirleriyle anlaşmak suretiyle, 14-17 nci 
maddeler hükümlerinden ilgililerin lehine olarak bazı istisnalar yapılmasını öngörebilirler. 

2. — İhtiyaç duyulan hallerde, yukarıdaki paragraf hükmünün uygulanması, ilgili işçilerin ve, uygun gövu-
len hallerde, işverenlerinin isteğine bağlıdır. Bundan başka, böyle bir uygulama, mevzuatı uygulanan Akit 
Tarafın yetkili makamı tarafından söz konusu işçilerin artık bu Taraf mevzuatına tabi olmadıklarını ve bun-
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dan sonra diğer bir Akit Tarafın mevzuatına tabi tutulacaklarını teyid eden bir karar alınmasını da gerek
tirir. 

BÖLÜM - III 

Çeşitli yardımlara ilişkin özel hükümler 

KISIM - 1 

Hastalık ve Analık 

Madde : 19 

1. — Akit taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kaza
nılması sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu Tarafın yetkili kurumu, bu amaçla süre
lerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerekti
ğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta mevzuatına göre onaltı yaşından sonra geçen 
ikâmet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık süreleriymiş gibi, gereken ölçüde na
zara alır. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, zorunlu sigortaya kabul edilmenin sigortalılık sürelerinin 
tamamlanması şartına bağlı olduğu hallerde, bu amaç'a sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Akit 
Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde diğer herhangi bir Akit Tarafın uyguladığı 
primsiz sigorta mevzuatına göre onaltı yaşından sonra geçen ikamet süreleri, birinci Akit Tarafın mevzuatına 
göre geçmiş sigortalılık süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alınır. -

Madde : 20 

1. — Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit tarafın ülkesinde ikâmet eden ve. gerektiğinde, 19. mad
de hükümleri de gözönünde bulundurularak, bu Devletin mevzuatına göre yardım hakkının doğması için 
gerekli şartları yerine getiren kimseler, ikâmet ettikleri Akit Taraf ülkesinde : 

(a) Yetkili kurum hesabına, ikâmet edilen yerdeki kurum tarafından, bu kimseler kendisine bağlı sigor-
talılarmış gibi, kendi uyguladığı mevzuat hükümlerine göre yapılan sağlık yardımlarından; 

(b) Yetkili kurum tarafından, bu kimseler sanki yetkili Devletin ülkesinde ikâmet ediyorlarmış gibi, bu 
kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan para yardımlarından; 

Yararlanırlar. Şu kadar ki, yetkili kurumla ikamet edilen yerdeki kurum arasında varılacak anlaşmaya gö
re, para yardımları, yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından da yapılabilir. 

2. — Yukarıdaki paragraf hükümleri, yapılacak sağlık yardımları bakımından, yetkili Devlet ülkesinden 
başka bir Akit Tarafın ülkesinde ikâmet eden aile fertleri hakkında da, kıyas yolu ile, uygulanır. 

3. — Yardımlar, hudut işçilerine de, yetkili Devletin ülkesindeki yetkili kurum tarafından/ hudut işçileri 
bu Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi', bu Devletin mevzuatına göre yapılabilir. Şu kadar ki, ilgili 
Âkit Tarafların yetkili makamları arasında yardımların aile fertlerine aynı şartlarla yapılacağına dair bir an
laşma varsa bu anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa, acil vakalar müstesna, yetkili kurumun önceden 
verdiği yetkiye dayanılarak aile fertleri de aynı şartlar altında sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

4. — Bu maddede belirtilen, ancak hudut işçisi veya bunun aile fertlerinden olmayan ve geçici olarak 
yetkili Devletin ülkesinde ikâmet eden kimseler yetkili Devletin ülkesine gelmeden önce ayni hastalık ve ana
lık vakası nedeniyle yardımlardan yararlanmış olsalar dahi, bu Devletin mevzuatına göre, sanki bu ülkede 
ikâmet ediyorlarmış gibi, yardımlara hak kazanırlar. 

5. — Haklarında bu madde hükümleri uygulanan ve ikâmetgâhlarını yetkili Devletin ülkesine nakleden 
kimseler, ikametgâhlarını nakletmeden önce ayni hastalık veya analık vakası nedeniyle yardımlardan yarar
lanmış olsalar dahi, bu Devletin mevzuatına göre yardıma hak kazanırlar. 
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Madde : 21 

1. — Gerektiğinde 19. madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle yetkili Devletin mevzuatına göre 
yardıma hak kazanmak için gerekli şartları yerine getiren ve : 

(a) Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak ikâmet ettikleri sürede durum
ları derhal yardım yapılmaştnı gerektiren, veya 

(b) Yetkili kurum tarafından yapılması gereken yardımlardan yararlanma hakkını kazandıktan sonra 
bu kurum tarafından, yetkili Devlet ülkesinden ikâmet ettikleri başka bir Akit Taraf ülkesine dönmelerine 
veyahut ikametgâhlarını yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesine nakletmelerine izin verilen, 
veyahut 

(c) Durumlarına göre, gerekli tedaviyi görmek üze-'e, yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülke
sine gitmelerine yetkili kurumca izin verilen, 

Kimseler : 
(i) Yetkili Kurum hesabına, ikâmet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki kurum tarafından, bu 

kimseler bulundukları yerdeki kuruma bağlı s igor ta lamış gibi, bu kurumun uyguladığı mevzuata göre, 
yetkili kurumun mevzuatında belirtilen süreyi geçmemek üzere, yapılan sağlık yardımları ile, 

(ii) Bu kimseler yetkili Devletin ülkesindeymişler gibi, yetkili kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan 
para yardımlarından, 

Yararlanırlar. Şu kadar ki, yetkili kurumla ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki kurum 
arasında varılacak anlaşmaya göre, para yardımları, yetkili kurum hesabına ikamet edilen veya geçici olarak 
bulunulan yerdeki kurum tarafından da yapılabilir. 

2. — (a) Yukarıdaki paragrafın (b) bendinde berti len izin talebi yalnız yer değiştirilmesi ilgili kimse
nin sağlık durumunu veya tedavi seyrini tehlikeye soktığu takdirde reddoîunabilir. 

(b) İlgili kimsenin ikâmet ettiği Akit Taraf ülkesinde gerekli sağlık yardımı yapılamıyorsa, yukarıdaki pa
ragrafın (c) bendinde belirtilen izin talebi reddedilemez. 

3. — Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hüküm* ̂ "i, sağlık yardımları bakımından, kıyas yolu ile, aile 
fertleri hakkında da uygulanır. 

Madde : 22 

1. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatı aile fertl-rine sağlık yardımı yapılmasının bunların şahsen si
gortalı olmaları şartma bağlı bulunmasını gerektirdiği takdirde, bu Akit Tarafın mevzuatına tabi bulunan bir 
kimsenin aile fertlerinin bu kimsenin sigortalı olarak bağlı bulunduğu anılan Âkit Tarafın kurumuna veya 
muadil yardımlar sağlayan aynı Akit Tarafın başka bir kurumuna sigortalı olarak bağlı bulunmaları kaydıyle, 
bu aile fertleri hakkında 20 nci ve 21 nci maddeler hü'.ümleri uygulanır. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının ortalama kazanç esası üzerinden he
saplanması gerekiyorsa, bu Tarafın yetkili kurumu or dama kazancı, yalnız bu mevzuata göre geçen sürede 
elde edilmiş olan kazançları esas alarak tesbit -eder. 

3. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, pa'^ yardımlarının sabit kazanç esası üzerinden hesap
lanması gerekiyorsa, bu Tarafın yetkili kurumu yalnız bu sabit kazançları veya, gerektiğinde, söz konusu 
mevzuata göre geçen sürelerdeki ortalama sabit kazançlın nazara alır. 

4. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, P a ra yardımları tutarının aile fertlerinin sayısına göre> 
değişik olması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu, diğer Akit Tarafın ülkesinde ikâmet eden aile 
fertlerini de, birinci Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyormuşcasına, nazara alır. 

Madde : 23 

işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Akit Tarafın mevzuatına göre, gerektiğinde 19 ncu madde hükümle
ri de nazara alınarak, sağlık yardımlarına hak kazan ıak için gerekli şartları yerine getiren işsiz kimseler, 
diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikâmet etmiş olsalar dahi, aile fertleri ile birlikte sağlık yardımlarından 
yararlanırlar. Bu takdirde, sağlık yardımları, ilgili kiminin yardım hakkı ikâmet yerindeki kurumun uygu-
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ladığı mevzuata göre doğmuş gibi, bu kurum tarafından kendi uyguladiğı mevzuata göre sağlanır; ancak 
yardım masrafları işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Âkit Tarafın yetkili kurumunca ödenir. 

Madde : 24 

1. — İki veya daha fazla Akit Tarafın mevzuatına göre aylak veya gelir almakta olan bir kimse, gerek
tiğinde 19 ncu madde hükümleri de nazara alınarak, ülkesinde ikamet ettiği Akit Tarafın mevzuatına göre 
sağlık yardımlarına hak kazanmış ise, bu kimse, yalnız ülkesinde ikamet ettiği Akit Tarafın mevzuatına göre 
aylık veya gelir almakta olan bir kimseymiş gibi, gerek kendisi, gerek aile fertleri ikamet ettikleri yerdeki 
kurum tarafından kendi hesabına yapılan sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veya iki veya daha fazla Akit Tarafın 
mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimsenin üllkesinde ikamet etliği Akit Tarafın mevzuatına 
göre sağlık yardımlarına hak kazanmayıp, gerektiğinde 19 ncu madde hükümleri nazara alınarak, mevzua
tına göre aylık veya gelir almakta olduğu Akit Tarafın veya Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bu 
yardımlara hak kazanmış ise, veya bu Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet etmiş olsaydı sağlık yar
dımlarına hak kazanacak idiyse, yine de hem kendisi hem de aile fertleri sağlık yardımlarından yararlanır
lar. Sağlık yardımları, ikamet yerindeki kurum tarafımdan, aylık veya gelir sahibi sağlık yardımlarına bu 
kurumun uyguladığı mevzuata göre hak kazanmışcasııa, bu mevzuat hükümlerine göre sağlanır; ancak sağ
lık yardımı masrafları aşağıdaki paragrafta belirtilen kurallara göre tesbit edilen kurum tarafından ödenir. 

3. — Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, sağlık yardımları masraflarını ödeyecek olan kurum aşağı
daki kurallara göre tesbit edilir: 

(a) Aylık veya gelir sahibinin anılan yardımlara yalnız bir Akit Tarafın mevzuatına göre hak kazanmış 
olması halinde, masraflar o Tarafın yetkili kurumunca karşılanır. 

b) (Aylık veya gelir sahibinin anılan yardımlara iki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre hak 
kazanmış olması hallinde, masraflar, aylık veya gelir sahibinin hangi Akit Taraf mevzuatına göre geçen 
sigortalılık veya ikamet süresi daha fazla ise o Tarafın yelkili kurumunca ödenir; bu kurala göre iki veya 
daha fazla kurum yardım masraflarını ödemekle yükümlü ise, masraflar, aylık veya gelir sahibi son olarak 
hangi Akik Taraf mevzuatına tabi idiyse, o Tarafın kurumunca ödenir. 

4. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veyahut iki veya daha fazla Akit Ta
raf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimsenin aile fertlerinin aylık veya gelir sahibinin 
ikamet ettiği Akit Taraf ülkesinden başka bir Akit Taraf m ülkesinde ikamet etmiş olmaları halinde, bu aile 
fertleni, aylık veya gelir sahibinin bir Akit Taraf mevzuatına göre sağlık yardımlarına halk kazanmış ol
ması şartiyle, aylak veya gelir sahibi aynı ülkede ikamet ediyormuş gibi, sağlık yardımlarından yararla
nırlar. Sağlık yardımları, aile fertlerinin ikamet ettikleri yerdeki kurum tarafından, sanki bu kurumun 
uyguladığı mevzuata göre yardıma hak kazanmışlar gibi, bu mevzuat hükümlerine göre sağlanır, ancak 
sağlık yardımı masrafları aylık veya gelir sahibinin ikımet ettiği yerdeki kurum tarafından ödenir. 

5. — Haklarında yukardaiki paragraf hükümleri uygulanan aile fertlerinin ikametgâhlarını aylık veya ge
lir sahibinin ikamet ettiği Akit Taraf ülkesine nakletmeleri halinde, aynı hastalık veya analık vakası için 
ikametgâhlarını nakletmeden önce yardım görmüş olsalar dahi, bu Tarafın mevzuatına göre yardıma hak 
kazanırlar. 

6. — Akit Taraflardan birinin mevzuatıma göre ay1ık veya gelir veyahut iki veya daha fazla Akit Tarafın 
mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan ve bu Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre sağlık yar
dımlarına hak kazanmış bulunan bir kimse, ailesi fert'eriyle birlikte: 

(a) İkamet ettikleri Akit Tarafın ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde geçici olarak bulundukları 
sırada durumları derhal, yardım yapılmasını gerektirdiği takdirde; veya 

(b) Durumlarının gerektirdiği tedaviyi görmek üzere, ikamet ettikleri ülkeden başka bir Akit Tara
fın ülkesine gitmelerine ikamet yerindeki kurum taraiınıdan izin verilmesi halinde; 

'bu yardımlardan yararlanır. 
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7. — Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, sajlrtk yardımları, geçici olarak ikamet edilen yerdeki 

kurum tarafından, ilgili kimselerin yardım haklan sa±i bu kurumun uyguladığı mevzuata göre doğmuş 
gibi, bu mevzuat hükümlerine göre yapılır; ancak yapılan masraflar aylalk veya gelir saıhibinin ikamet ettiği 
yerdeki kurum tarafından ödenir. 

8. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre sağlık yardımı hakkının doğması için aylık veya gelirden 
prim kesilmesi gerekiyor ve sağlık yardımı masrafları da bu madde gereğince bu tarafın bir kurumunca kar
şılanıyorsa, aylık veya gelir ödeyen bu Tarafın Kurumu primleri kesmek yetkisini haiz olur. 

Madde : 25 

1. — Sürekli veya geçioi olarak ikamet edilon yerdeki kurum tarafından uygulanan mevzuata göre, bu 
yerde yürürlükte olan iki veya daha fazla hastalık ve analık sigortası rejimi varsa, 2Q nci maddenin 1. ve 2. 
paragraflarıyle 21 nci maddenin 1. ve 3. paragraflarında, 23 ncü maddede ve 24 ncü maddenin 2., 4. ve 6. 
paragraflarında belirtilen hallerde, sağlık yardımları genel rejim hükümlerine, böyle bir rejim yoksa, sanayi 
işçilerini kapsayan rejim hükümlerine göre sağlanır. 

2. — Akit Taraflardan bifinin mevzuatına göre yardım yapılmasının hastalığın oluş nedenine bağlı ol
ması halinde, bu şart, hangi Akit Taraf ülkesinde 'ikamet etmiş olurlarsa olsunlar, bu Sözleşme kapsamına 
giren kimseler hakkında uygulanmaz. 

3. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yapılan yardımlar için azamî bir süre tesbit edilmişse, bu 
mevzuatı uygulayan kurum, gerekt'ğinde, diğer bir Akit Taraf kurumunca aynı hastalık veya analık vakası 
için daha önce yapılmış olan yardım süresini de nazara alır. 

Madde : 26 

1. — 2Q, 21, 23 ve 24 ncü maddeler hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması 
bu Akit Taraflar arasında uygun özel şartları da ihtiva eden iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına 

bağlıdır. 
2. — Yukarıdaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikle : 
(a) 2C\, 21, 23 ve 24 ncü maddeler hükümlerinin kimler hakkında uygulanacağı; 

(b) Akit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Akit Taraf kurumu hesabına yapılabilecek sağlık yar
dımlarının süresi; 

(c) Protezlerle önemli araç ve gereçlerin ve büyük önem taşıyan sağük yardımlarının sağlanması için ge
rekli özel şartlar; 

(d) Aynı nitelikteki yardımların birden fazla ku rum tarafından aynı zamanda yapılmasını önleyen 
kurallar; 

(e) Akit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Akit Taraf kurumu hesabına yapılan yardım masraf
larının ödeme şekli; belirtilir. 

3. — tki veya daha fazla Akit Taraf kendi denetimleri altında bulunan kurumların yaptıkları masrafla
rın iade edilmeyeceği hususunda anlaşmaya varabilirler. 

KISIM — 2. 

Malullük, Yaşlıhk ve Ölüm (Aylıkları) 

Kesim 1 : Ortak Hükümler 

Madde : 27 

Bir kimsenin birbirini izleyen sürelerde veya münavebeli olarak iki veya daha fazla Akit Tarafın mevzu
atına tabi olması halinde bu kimse, bu kısım hükümleri uygulanmaksızın, b'ir veya birden fazla Akit 
Tarafın mevzuatına göre yardım talep etmek hakkına sahip olsa dahi, kendisi, veya hak sahipleri bu kısım 
hükümlerine göre yardıma hak kazanırlar. 
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Madde : 28 

1. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kaza
nılması, sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla 
sürelerin birleştirilmesi için, diğer her hangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle, 
gerektiğinde, diğer her hangi bir Akit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta rejimlerine göre onaltı yaşından 
sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleriym'ş gibi, nazara alır. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden ka
zanılması ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla süre
lerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına, göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerekti
ğinde, diğer herhangi bir Akit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta rejimlerine göre onaltı yaşından sonra geçen 
ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geren ikamet süreleriymiş gibi, nazara alır. 

3. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir kimse aynı zamanda ve yardım yapılmasını gerektiren 
aynı hal nedeniyle, hem primli ve hem de primsiz sigortaya tabi tuiulmuşsa, ilgili diğer herhangi bir Akit Ta
rafın kurumu, bu maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafının uygulanmasında, birinci Akit Taraf mevzuatına göre 
geçen en uzun sigortalılık veya ikamet süresini nazara alır. 

4. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımların yapılması sigortalılık sürelerinin özel bir 
sigorta rejimine tabi bir meslekte veya belirli bir mes^ete veya işte geçmiş olması şartına bağlı ise, bu yar
dımların yapılabilmesi için diğer Akit Taraflar mevzuatına göre yalnız muadil bir sigorta rejiminde, böyle 
bir sigorta rejimi yoksa, aynı meslekte veya, gerektiğinle, aynı işte geçen sigortalılık süreleri nazara alınır. 
Bu suretle geçen sürelerin nazara alınmış olmasına rağmen, ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanmak 
için gerekli şartları yerine getirmemişse, bu süreler genel sigorta rejimine göre, bu da yoksa, işçiler veya müs
tahdemler hakkında uygulanan sigorta rejimine göre yapılacak yardımlarda nazara alınır. 

5. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması veya yardım miktarının tespiti 
için belirli bir sigortalılık veya çalışma süresinin geçmiş olmasına gerek bulunmadığı, ancak yardımların yapıl
ması ilgili kimsenin, ölüm yardımının söz konusu olmaı halinde de ölen kişinin sigorta vakasrnm meydana 
geldiği tarihte anılan mevzuata tabi bulunması şartına bağlı olduğu takdirde, duruma göre, ilgili kimse veya 
ölen kişi vaka tarihinde diğer bir Akit Taraf mevzuatına tabi idiyse, bu şart yerine getirilmiş sayılır. 

6. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kaza
nılması için aylık veya gelir ödenen sürenin nazara alınması gerekiyorsa, bu Akit Tarafın yetkili kurumu, 
bu amaçla, diğer herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir ödenmiş bulunan süreyi nazara 
alır. 

Madde : 29 

1. — İlgili kimsenin mevzuatına tabi bulunduğu Akit Taraflardan her birinin kurumu, gerektiğinde 28 nci 
madde hükümlerini de nazara alarak, bu kimsenin, kendi uyguladığı mevzuata göre yardım hakkının doğması 
için gerekli şartlan yerine getirip getirmediğini tespit eder. 

2. — İlgili kimse, bu şartlan yerine getirmişse, anılan kurum, ilgili Akit Taraflar mevzuatına göre geçen ve 
28 nci madde hükümlerine göre yardım hakkının doğup doğmadığının tespiti için nazara alman bütün sigorta
lılık ve ikamet sürelerini gözönünde bulundurarak, bu süreler yalnız bu kurumun uyguladığı mevzuata göre 
geçmiş olsaydı bu kimsenin talep edeceği nazarî yardım miktarı- ne olacak idiyse, bu miktarı tespit eder. 

3. — Bununla beraber, 
(a) Yardım miktarının süreler nazara alınmaksızın tespit edilmesi halinde bu miktar yukarıdaki paragraf

ta belirtilen nazarî miktar olarak kabul edilir; 
(b) Anılan yardımlar IV numaralı Ek'te belirtilen yardımlardansa, yukarıdaki paragrafta söz konusu edi

len, nazarî yardım miktarı tam yardım esası üzerinden hesap edilebilir ve elde edilen miktar : 
(i) Malûllük veya ölüm halinde, ihtiyarlık yaşın 'ra sonra geçen süreler nazara alınmaksızın, sigorta 

vakasının oluşundan önce ilgili kimse veya ölen kişi tarafından ilgili bütün Akit Tarafların mevzuatına göre ta
mamlanan ve 28 nci madde hükümlerine göre nazara alınan sigortalılık ve ikamet süreleri toplamının, ilgili 
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kimsenin veya ölen kişinin onaltı yaşına bastığı tarihle, duruma göre, malullük sonucu işgöremezliğin başladığı 
veya ölümün vukubulduğu tarih arasında geçen yıllar sayısının üçte ikisini; 

(ii) Yaşlılık halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen süreler nazara alınmaksızın, ilgili kimse tarafından 
bütün Akit Taraflar mevzuatına göre tamamlanan ve 28 nci madde hükümlerine göre nazara alınan sigor
talılık ve ikamet süreleri toplamının otuz yıla olan oranını; 

Geçemez. 
4. — Ondan sonra anılan kurum ilgili kimseye ödeyeceği fiilî yardım miktarını, duruma göre, bu maddenin 

2 nci veya 3 ncü paragrafı gereğince bulunan nazarî miktarı esas alarak yardım yapılmasını gerektiren ha
lin meydana gelmesinden önce kendisinin uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık ve ikamet sürelerinin, 
yardım yapılmasını gerektiren halin meydana gelmesinden önce ilgili bütün Akit Taraflar mevzuatına göre 
geçen sigortalılık ve ikamet süreleri toplamına olan oranı üzerinden tespit eder. 

5. — Akit Taraflardan birinin mevzuatı yardım miktarının tamamının veya bir kısmının geçen sigortalılık 
veya ikamet süreleriyle orantılı olmasını gerektirdiği takdirde, o tarafın yetkili kurumu, bu maddenin 2 - 4. 
paragrafları hükümlerini nazara almaksızın, yardım miktarının tamamım veya bir kısmını doğrudan 
doğruya yalnız kendi uyguladığı mevzuata göre geçen süreleri esas alarak tespit edebilir. 

Madde : 30 

1. — 29 ncu maddenin 2 nci paragrafında söz konusu edilen nazarî yardım miktarı aşağıda belirtildiği şe
kilde hesaplanır : 

(a) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların ortalama kazançlar, ortalama prim, ortalama 
zam, veya yardım talebinde bulunan kimsenin sigortalılık süresi içinde elde ettiği brüt kazancın, çıraklar ha
riç olmak üzere, bütün sigortalıların elde ettikleri ortalama kazanca olan oranı esas alınarak hesaplanması 
gerektiği takdirde, bu ortalama miktarlar veya oranlar, bu Akit Tarafın kurumunca yalnız bu Tarafın mev
zuatına göre geçen süreler veya ilgili kimse tarafından yaln:z bu süreler içinde elde edilen bürüt kazançlar 
esas alınarak tespit edilir. 

(b) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımların kazançlar, primler veya zamlar esas alınmak 
suretiyle hesaplanması gerekiyorsa, bu Akit Tarafın yetkili kurumunca nazara alınması gereken diğer Akit Ta
rafların mevzuatına göre geçen sürelerde elde edilen kazançlar, ödenen primler veya yapılan zamlar, yalnız 
birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçen süreler için kayda geçmiş bulunan ortalama kazançlar, primler veya 
zamlar esas alınarak tespit edilir. 

(c) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yar dunların sabit kazançlar veya sabit bir miktar esası üze
rinden hesaplanması gerektiği takdirde, bu tarafın yetkiü kurumunca nazara alınması gereken diğer Akit 
Tarafların mevzuatına göre geçen sürelerdeki kazançlar veya miktar, birinci Akit Tarafın mevzuatına göre 
geçen sürelerdeki sabit kazançlara veya sabit miktara veyahut, duruma göre, ortalama sabit kazançlara veya 
miktara eşit olur. 

(d) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yar dunların, bazı süreler bakımından-, kazançlar, diğer sü
reler bakımından da, sabit kazançlar veya sabit bir miktar esas alınmak suretiyle hesaplanması gerektiği tak
dirde, bu tarafın yetkili kurumu, duruma göre, diğer Akit Tarafların mevzuatına göre geçen sürelerdeki bu 
paragrafın (b) veya (c) bendi hükümlerine göre tesbit edilen kazançları veya miktarları nazara alır; yardım
lar, birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçen bütün süreler için sabit- kazançlar veya sabit bir miktar üzerin
den hesaplanmışsa, bu Tarafın yetkili kurumunca nazara alınması gereken diğer Akit Tarafların mevzuatına 
göre geçen sürelerdeki kazançlar, söz konusu sabit kazançlara veya sabit miktara tekabül eden itibarî kazanç
lara eşit olur. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatında yardîmların hesaplanmasında nazara alınan faktörlerin yeni
den değerlendirilmesine ilişkin kurallar varsa, bu kurallar, gerektiğinde, birinci Akit Tarafın yetkili kurumun
ca diğer Akit Tarafın mevzuatına göre geçen rüreler bakımından, yukarıdaki paragraf hükümlerine göre na
zara alınan faktörlere de uygulanır. 
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3. — Akit Taraflardan birinin mevzuatı* yardım miktarlarının aile fertlerinin sayısına göre değişik olma
sını gerektirdiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu di ğcr bir Akit Taraf ülkesinde ikâmet eden aile fertleri
ni de birinci Akit Tarafın ülkesinde ikâmet ediyorlarmış gibi, nazara alır. 

Madde : 31 

1. — 29 ncu madde hükümlerine bakılmaksızın, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen sigorta
lılık veya ikamet sürelerinin toplamı bir yıldan az ise ve yalnız bu süreler nazara alınınca o mevzuata göre 
hiçbir yardım hakkı doğmuyorsa, ilgili Akit Tarafın kurumu bu süreler için yardım yapmak zorunda değil
dir. 

2. — Yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler ilgili diğer Akit Taraflardan her birinin kurumunca 29 ncu 
maddenin 4 ncü paragrafı dışında kalan hükümlerinin uygulanmasında nazara alınır, 

3. — Bununla beraber, bu maddenin 1 nci paragrafının uygulanması ilgili bütün kurumları yardım yap
mak yükümlülüğünden kurtardığı takdirde, bu maddenin i nci paragrafında belirtilen bütün süreler, ilgili kim
senin şartlarını, 28 nci madde hükümleri de nazara alın mak suretiyle, yerine getirdiği son Akit Tarafın mevzua
tına göre geçmiş, gibi, yardımlar yalnız bu Tarafın mevzuatına göre yapılır. 

Madde : 32. 

1. — 29 ncu madde hükümlerine bakılmaksızın, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen bütün 
sigortalılık ve ikâmet süreleri toplamı en az bir yıl olmakla beraber beş yıldan az ise, bu Tarafın kurumu 
anılan süreler için yaşlılık yardımı yapmak zorunda değildir. 

2. — ilgili kimse hangi Akit Tarafın mevzuatına göre en uzun sigortalılık veya ikâmet süresini tamamla-
mışsa o Tarafın kurumu, 29 ncu maddenin uygularım acunda, yukarıdaki paragrafta belirtilen süreleri, bu Ta
rafın mevzuatına göre geçmiş sürelermiş gibi, nazara alır. Bu kurala göre anılan sürelerin birden fazla ku
rum tarafından nazara alınması gereken hallerde, süreler, ilgili kimse son.olarak hangi Akit Tarafın mevzua
tına tabi idiyse o Tarafın kurumunca nazara, alınır. 

3. — Bu maddenin 1 nci paragrafında söz konusu edilen kurum, son hesaplaşmada, kendi uyguladığı 
mevzuata göre geçen süreler için 2 nci paragrafta söz konusu edilen kurum tarafından 29 ncu madde hükümle
rine göre yapılması gereken yardım hissesinin yıllık tutarının on katına eşit bir miktarı bu kuruma transfer 
eder. İlgili Akit Tarafların yetkili makamları bu sürelere ait borçların ödenmesinde değişik şekil ve usuller 
üzerinde anlaşabilirler. 

4. — Bununla beraber, bu maddenin 1 nci paragrafının uygulanması ilgili bütün kurumları yardım yap
ma yükümlülüğünden kurtardığı takdirde, yardımlar 29 ncu madde hükümlerine göre yapılır. 

5. — 31 nci maddenin 1 nci paragrafı hükümleriyle bu maddenin 1 nci paragrafı hükümlerinin birlikte 
uygulanması ilgili bütün kurumlan yardım yapma yiikümlülüğünden kurtardığı takdirde, yardım, 31 nci 
maddenin 1 ve 2 nci paragrafları hükümlerine dokunul maksızın, 29 ncu madde hükümlerine göre sağlanır. 

6. — Bu maddenin yukarıdaki paragraflarının iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması, bu 
Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır ve ilgili kimselerin yalnız bu Akit Ta
rafların mevzuatına tabi bulundukları hallere münhasırdır. 

Madde : 33. 

1. — İlgili kimse, 28 nci madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle, belli bir tarihte, ilgili bütün Akit Ta
rafların mevzuatının gerektirdiği şartlan yerine getirmemiş olmakla beraber, bunlardan yalnız bir veya bir ka
çının mevzuatına göre gereken şartları yerine getirm işse, aşağıdaki hükümler uygulanır:. 

(a) ödenmesi gereken yardım miktarları, şartlar hangi kurumların uyguladığı mevzuata göre yerine ge
tirilmişse, o mevzuatı uygulayan yetkili kurumların her biri tarafından, duruma göre, 29 ncu maddenin 2-4 ve
ya 5 nci paragrafları hükümlerine göre hesap edilir. 
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((b) Bununla beraber, 
(i) İlgili kimse, şartları yerine getirilmeyen mevzuata göre geçen sigortalılık veya ikâmet sürelerinin he

saba katılmasına gerek kalmaksızın, en az iki mevzuata göre gereken şartları yerine getirmişse, bu süreler, 
29 ncu maddenin 2-4 ncü paragraflarının uygulanmasında nazara alınır. 

(ii) İlgili kimse, 28 nci madde hükümlerine müracaata mahal kalmadan yalnız bir mevzuata göre gere
ken şartları yerine getirmişse, ödenmesi gereken yardım miktarı, şartlar hangi mevzuata göre yerine getirilmiş
se, yalnız bu mevzuata göre geçen süreler nazara alınarak münhasıran bu mevzuat hükümlerine göre hesap 
edilir. 

2. — Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, ilgili bir veya birden fazla mevzuata göre yapılan yardım 
miktarları, gerektiğinde 28 nci madde hükümleri de nazara alınarak, ilgili diğer bir veya birden fazla mevzua
tın gerektirdiği şartlar yerine getirildiği zamanda ve ölçüde, duruma göre 29 ncu maddenin 2-4 ncü paragrafla
rı veya 5 nci paragrafı hükümlerine göre re'sen yeniden hesap edilir. 

3. — İlgili bir veya birden fazla mevzuatın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi imkânı ortadan kalk
tığı zamaa iki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına' göre yapılan yardımlar, sigortalının veya hak sahibinin 
talebi üzerine, bu maddenin 1 nci paragrafı gereğince yeniden tespit edilir. 

Madde : 34 

1. — Bir kimsenin, 28 - 33 ncü maddeler hükümleri nL nazara almaksızın, Akit Taraflardan birinin mevzua
tına göre talep etmek hakkına sahip bulunduğu yardımlar tutarı bu hükümlere göre yapılması gereken yar
dımlar toplamından fazla ise, bu Tarafın yetkili kurumu iki yardım tutarı arasındaki farka eşit bir ek yardım 
yapar. Bu yardımla ilgili bütün masraflar anılan kurum tarafından karşılanır. 

2. — Yukarıdaki paragrafın uygulanması sonucu ilgili kimsenin iki veya daha fazla Akit Tarafın kurumla
rından ek yardım almaya hak kazanması halinde, bu kimse, yardımlardan hangisi daha fazla ise yalnız bundan 
yararlanır ve yardım masrafları 'ilgili Akit Tarafların yetkili kurumlan arasında, Taraflardan her biri tek başına 
ilgili olsaydı ne miktar ödeyecek idiyse, bu miktar ile anılan bütün kurumlar tarafından ödenmesi gereken 
müşterek ek yardım miktarı arasındaki orana göre bölüşülür. 

3. — Bu maddenin yukarıdaki paragraflarında belirtilen ek yardım bu yardımı yapmakla yükümlü kurum 
tarafından sağlanan yardımların bir cüz'ü olarak kabul edilir. Bu ek yardım miktarı, 33 ncü maddenin 2 nci 
veya 3 ncü paragrafı hükümlerinin uygulanmasına gerek görülebilecek haller dışında, bir defada ve kesin ola
rak tesbit edilir. 

Kesim 2 : Malûllükle ilgili özel hükümler 

Madde : 35 

1. — Akit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre malûllük yardımı almakta olan bir kimsenin malûl
lük derecesinin artmış olması halinde, aşağıdaki hükümler uygulanır: 

(a) İlgili kimse, yardımdan yararlanmaya başladığı tarihten sonra diğer herhangi bir Akit Tarafın mev
zuatına tabi olmamışsa, mevzuatına göre yardım almakta olduğu Akit Tarafın yetkili kurumu malullük dere
cesindeki artışı nazara alarak, uyguladığı mevzuata göre yardım yapmak zorundadır. 

(b) İlgili kimse yardım görmeye başladıktan sonra diğer bir veya birkaç Akit Taraf mevzuatına tabi tu-
tulmuşsa, yardımlar malullük derecesinin artışı da nazara alınarak, 28 - 34 ncü maddeler hükümlerine göre ya
pılır. 

(c) Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde malullük derecesindeki artışın tesbit edildiği tarih vakanın oluş 
tarihi olarak kabul edilir. 

(d) Bu paragrafın (b) bendinde belirtilen halde ilgili kimse diğer bir Akit Taraf kurumundan yardım al
mak hakkına sahip değilse, birinci Akit Tarafın yetkili kurumu, malullük derecesinin artışını da nazara ala
rak, kendi uyguladığı mevzuata göre yardım yapmak zorundadır. 
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2. — Bir veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre malûllük yardımından yararlanmakta olan bir kim
senin yardım yapılmasına mesnet teşkil eden malullük derecesinin artmış olması halinde, yardım, malullük 
derecesinin artışı da nazara alınarak, 28 - 34 ncü maddeler hükümlerine göre yapılır. Yukarıdaki paragrafın 
(c) bendi hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

Madde : 36, 

1. — Durdurulan yardımların tekrar ödenmesine başlanması halinde, bu yardımlar, 57 nci madde hüküm
lerine dokunulmaksızın, ödeme durdurulduğu sırada yardımları ödemekle yükümlü bulunan kurum veya ku
rumlar tarafından sağlanır. 

2. — Yardımların ödenmesi durdurulduktan sonra ilgili kimsenin sağlık durumu yeni yardımların yapıl
masını haklı gösterdiği takdirde bu yardımlar, 28 - 34 ncü maddeler gereğince sağlanır. 

Madde : 37 

1. — Malullük yardımları, gerektiğinde, bu yardımlar hangi mevzuata göre yapılmışsa o mevzuatta belir
tilen şartlarla ve 28 - 34 ncü maddeler hükümlerine göre yaşlılık yardımlarına çevrilir. 

2. — 33 ncü maddede belirtilen halde, bir veya birden fazla Akit Taraf mevzuatına göre ödenmesi gereken 
malullük yardımından yararalnan bir kimsenin yaşlılık yardımlarına hak kazanması halinde, malullük yar
dımlarını ödemekle yükümlü herhangi bir kurum Mgili kimsenin hak kazandığı bu yardımları kendi uygula
dığı mevzuata göre, yukarıdaki paragraf hükümlerinin bu kurum hakkında uygulanacağı zamana kadar öde
meye devam eder. 

KISIM — 3 

Işkazalarıyle meslek hastalıkları 

Madde : 38 

1. — Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden işçilerden bir işkazasma uğ
rayan veya meslek hastalığına tutulanlar ikamet ettikleri Akit Taraf ülkesinde: 

(a) Yetkili kurum hesabına, ikâmet yerindeki kurum tarafından, bu işçiler bu kuruma bağlı sigortalı 
kimselermiş gibi, bu kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan sağlık yardımlarından; 

(b) Bu işçiler yetkili Devlet ülkesinde ikâmet ediyorlarmış gibi, yetkili kurum tarafından bu kurumun 
uyguladığı mevzuata göre verilen geçici işgöremezlik ödeneklerinden; 

Yararlanırlar. Şu kadarki, yetkili kurumla ikâmet yerindeki kurum arasında varılacak anlaşma ile geçici iş
göremezlik ödenekleri, yetkili kurum hesabına, ikâmet yerindeki kurum tarafından verilebilir. 

2. — Ödenekler, hudut işçilerine de yetkili Devletin ülkesindeki yetkili kurum tarafından, bu işçiler yet
kili Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin mevzuatına göre verilebilir. 

3. — Hudut işçisi olmayıp haklarında bu madde hükümleri uygulanan ve yetkili Devlet ülkesinde geçici 
olarak ikâmet eden işçiler, geçici olarak bulundukları bu ülkeye gelmeden önce yardımlardan yararlanmaya 
başlamış olsalar dahi, yetkili Devlet ülkesinde ikâmet ediyorlarmış gibi, bu Devletin mevzuatına göre yardıma 
hak kazanırlar. 

4. — Haklarında bu madde hükümleri uygulanan işçilerden ikâmetgâhlarını yetkili Devlet ülkesine nakle
denler, ikâmetgâhlarım nakletmeden önce yardımlardan yararlanmaya başlamış olsalar dahi, bu Devlet mev
zuatına göre yardıma hak kazanırlar. 

Madde : 39, 

Yetkili Devletin ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde, işe gidiş - gelişte meydana gelen bir kaza 
yetkili Devlet ülkesinde meydana gelmiş gibi kabul edilir. 
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Madde : 40, 

1. — tşkazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçilerden: 
(a) Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde geçici olarak ikamet edenler, veya 
(b) Yetkili kurum tarafından yapılması gereken yardımlara hak kazandıktan sonra bu kurum tarafından 

yetkili Devlet ülkesinden ikamet ettikleri diğer bir Akit Taraf ülkesine dönmelerine veya ikametgâhlarını 
yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesine nakletmelerine izin verilenler, veyahut 

(c) Durumlarının gerektirdiği tedaviyi görmek üzere yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülke
sine gitmelerine yetkili kurum tarafından izin verilenler: 

(i) Yetkili kurum hesabına, ikametgâhın veya geçici ikâmetgâhın bulunduğu yerdeki kurum tarafından, 
bu işçiler kendisine bağlı sigortalılarmış gibi, yetkili Devletin mevzuatında belirtilen süreyi aşmamak üzere, 
bu kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan sağlık yardımlarından, 

(i'i) Bu işçiler sanki yetkili Devlet ülkesindeymiş ler gibi, yetkili kurum tarafından, kendi uyguladığı 
mevzuata göre ödenen para yardımlarından, 

yararlanırlar. Şu kadarki, yetkili kurumla ikametgâhın veya geçici ikâmetgâhın bulunduğu yerdeki kurum 
arasında varılacak anlaşma ile para yardımları, yetkili kurum hesabına, ikâmet yerindeki kurum tarafından 
ödenebilir. 

2. — (a) Yukarıdaki paragrafın (b) bendinde belirtilen izin talebi, yalnız yer değiştirilmesinin işçinin 
sağbk durumunu veya tedavi seyrini tehlikeye soka bileceği anlaşıldığı takdirde reddolunabilir. 

(b) Yukarıdaki paragrafın (c) bendinde belirtilen izin talebi, işçinin ikâmet ettiği ülkede gerekli tedavi 
yapılamadığı zaman reddedilemez. 

Madde : 41 

38 ve 39 ncu maddelerin 1 nci paragrafında öngörülen hallerde iki veya daha fâ*zla Akit Tarafın yetkili ma
kamları protezlerle önemli protez araç ve gereçlerinin ve büyük önem taşıyan diğer sağbk yardımlarının 
sağlanmasının yetkili kurum tarafından izin verilmesi şartına bağlı bulunması hususunda anlaşmaya vara
bilirler. 

Madde : 42 

1. — Yetkili Devletin mevzuatına göre, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan işçinin ikâmetgâ
hına veya hastaneye kadar olan nakil masraf!arının ödenmesi gerektiği takdirde, bu işçi için ikamet ettiği di
ğer bir Akit Taraf ülkesinde yapılan aynı nitelikteki masraflar, daha önce bu hususta izin verilmiş olması şar-
tiyle, bu masrafları haklı gösteren nedenler de nazara alınarak, yetkiü kurum tarafından kendi uyguladığı 
mevzuata göre ödenir. 

2. — Yetkili Devletin mevzuatına göre, ölen bir işçinin cenazesinin gömüleceği yere kadar götürülmesi için 
yapılan yol masraflarının ödenmesi gerekiyorsa, işçinin ikamet «ttiği diğer bir Akit Taraf ülkesinde ölümü 
halinde yapılan aynı nitelikteki masraflar da. yetkili kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre, öde
nir. 

3. — Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygu
lanması bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır. Bu hükümlerin kimler hak
kında uygulanacağı ve taşıma masraflarının ilgili Akit Taraflar arasında ne şekilde bölüşüleceği bu anlaşma
larda belirtilir. 

Madde : 43 

1. — İşçinin bulunduğu Akit Taraf ülkesinde iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası yoksa, veya yürür
lükte böyle bir sigorta rejimi var da sağlık yardımlarını yapacak bir kurum bulunmuyorsa, bu yardımlar 
sürekli veya geçici ikâmetgâhın bulunduğu yerde hastalık halinde sağlık yardımı yapmakla yükümlü kurum 
tarafından sağlanır. 
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2. — Yetkili Devletin mevzuatına göre, sağlık yardımlarının yalnız işveren tarafından kurulan sağlık te« 
sislerinde bir ücret ödemeksizin sağlanmış olması halinde, 38 ve 40 ncı maddelerin 1 nci paragraflarında 
belirtilen hallerde yapılan yardımlar işveren tarafından kurulan sağlık tesisinde yapılmış sayılır. 

3. — Yetkili Devletin mevzuatında işverenlerin sorumluluğuna ilişkin bir sigorta rejiminin yürürlükte bu
lunduğuna dair bir hüküm bulunması halinde, 38 ve 40 ncı maddelerin 1 nci paragraflarında belirtilen hal
lerde yapılan sağlık yardımlarının yetkili kurumun isteği üzerine yapılmış olduğu kabul edilir. 

4. — Akit Taraflardan birinin mevzuatında iş göremezlik derecesinin tespitinde daha önce meydana gel
miş olan iş kazalarının veya meslek hastalıklarının nazara alınacağına dair açık veya zımnî bir hüküm varsa, 
bu Tarafın yetkili kurumu, bu amaçla, diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre evvelce iş kazası 
veya meslek hastalığı olarak kabul edilmiş bulunan kazalar ile hastalıkları da, kendi uyguladığı mevzuata gö
re meydana gelmiş iş kazası veya meslek hastalığı olarak nazara alır. 

Madde : 44 

1. — Sürekli veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurum tarafından uygulanan mevzuata göre, bu 
yerde yürürlükte bulunan iki veya daha fazla iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası rejimi varsa, 38 ve 
40 ncı maddelerin 1 nci paragrafında belirtilen hallerde yapılacak sağlık yardımları genel sigorta rejimi hü
kümlerine göre, bu yerde yürürlükte olan böyle bir sigorta rejimi yoksa, sanayi işçilerini kapsayan sigorta 
rejimii hükümlerine göre sağlanır. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımlar için azamî bir süre tespit edilmişse, bu mevzua
tı uygulayan kurum, gerektiğinde, ayni iş kazası veya meslek hastalığı vakası nedeniyle diğer herhangi bir 
Akit Tarafın kurumunca daha önce yapılmış olan sağlık yardımları süresini de nazara alır. 

Madde : 45 

1. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının ortalama kazançlar esas alınarak he
saplanması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu bu ortalama kazançları yalnız söz konusu mevzua
ta göre geçen süre içinde kayda geçmiş olan kazançları esas alarak tespit eder. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının sabit kazançlar esas alınarak hesap
lanması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu yalnız söz konusu mevzuata göre geçen sürelerde 
elde edilen sabit kazançları veya, gerektiğinde, ortalama sabit kazançları nazara alır. 

3. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımları miktarının aile fertleri sayısına göre de
ğişik olması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu, diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden 
aile fertlerini de, birinci Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, nazara alır. 

Madde : 46 

1. — Meslek hastalığına tutulan bir işçi iki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre böyle bir hastalığa 
sebep olabilecek bir işte çalışmışsa, bu 'işçinin veya hak sahibi kimselerinin yararlanmaya hak kazanabileceği 
yardımlar, gerektiğinde bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü paragrafları hükümleri de gözönünde bulundurularak, iş
çinin veya hak sahibi kimselerinin söz konusu Âkit Taraflardan şartlarının yerine getirdikleri sonuncusunun 
mevzuatına göre sağlanır. 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, meslek hastalıkları nedeniyle yapılacak yardımlardan yararla
nılması anılan hastalığın ilk defa bir Âkit Tarafın ülkesinde müşahade edilmiş olması şartına bağlı ise, bu 
hastalığın ilk defa diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde teşhis edilmiş olması halinde de bu şart yerine getirilmiş 
sayılır. 

3. — Akit Taraflardan birinin mevzuatında meslek hastalığı nedeniyle yardımlardan yararlanma hakkı
nın doğması anılan hastalığın, bu hastalığa sebep olabilecek son işin bitiminden sonra belirli bir süre için
de teşhis edilmiş olması şartına bağlı olduğu açık olarak veya zımnen ifade edilmişse, bu Tarafın yetkili 
kurumu, bu son işin yapıldığı zamanı tespit ederken, diğer herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre ya* 
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pılan aynı nitelikteki işleri de, birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre yapılmış gibi, gereken ölçüde, nazara 
alır. 

4. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı nedeniyle yapılan yardımlardan yararlanma 
hakkının doğması anılan hastalığa sebep olabilecek işin belirli bir süre yapılmış olması şartına açık olarak ve
ya zımnen bağlanmış ise, bu Tarafın yetkili kurum, sürelerin birleştirilmesi amaciyle, diğer herhangi bir 
Âkit Tarafın ülkesinde bu türlü işlerin yapıldığı süreleri, gereken, ölçüde, nazara alır. 

5. — Bu maddenin.3 ve 4 ncü paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygu
lanması, bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılması şartına bağlıdır. Bu anlaşmalarda, 
özellikle, anılan hükümlerin hangi meslek hastalıkları hakkında uygulanacağı ve yardım tutarlarının ilgili 
Âkit Taraflar arasında ne şekilde bölüşüleceği belirtilir.: 

Madde : 47 

Meslek hastalığına tutulmuş olan bir işçinin Akit Taraflardan birinin kurumca yapılan yardımlardan da
da önce yararlanmış veya halen yararlanmakta olması ve durumunun ağırlaşması üzerine diğer bir Akit 
Tarafın kurumundan yardım talebinde bulunması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

(a) İşçi ikinci Akit Tarafın mevzuatına göre, hastalığına veya hastalığının ağırlaşmasına sebep olabile
cek bir işte çalışmamışsa, birinci Akit Tarafın yetkili kurumu hastalığın ağırlaşmasını da nazara alarak ya
pılan sağlık yardımlarının masraflarını kendi uyguladığı mevzuata göre öder. 

(b) İşçi, ikinci Âkit Tarafın mevzuatına göre böyle bir işte çalışmışsa, birinci Akit Tarafın yetkili ku
rumu, hastalığın ağırlaşmasını nazara almaksızın, kendi uyguladığı mevzuata göre yapılan yardımların mas
rafım öder; ikinci Akit Tarafın yetkili kurumu, hastalık bu Tarafın mevzuatına göre meslek hastalığı olarak 
kabul edilmiş olsaydı bu kurumun uyguladığı mevzuata göre hastalık ağırlaşmadan önce yapılacak yardı
mın miktarı ne olacak idiyse, bu miktarla hastalık ağırlaştıktan sonra yapılması gereken yardım miktarı ara
sındaki farka eşit bir ek yardım yapar. 

Madde : 48 

1. — Yetkili kurum 38 ve 40 ncı maddelerin 1 nci paragrafları hükümlerine göre kendi hesabına yapılan 
sağlık yardımları masraflarını ödemek zorundadır. 

2. — Yukarıdaki paragrafta öngörülen ödemelerin ne şekilde ve hangi esaslara göre yapılacağı Akit Ta
rafların yetkili makamları arasında varılacak anlaşmalarla tespit edilir. 

3. — iki veya daha fazla Akit Taraf, kendi denetimlerine tabi kurumlar arasında böyle bir hesaplaşma 
yapılmasına gerek olmadığı hususunda anlaşmaya varabiürler. 

KISIM — 4 

Ölüm (Ödenekleri) 

Madde : 49 

1. — Akit Taraflardan birinin mezvuatma göre, ölüm ödeneğinden yararlanma hakkının doğması, ko
runması veya yeniden kazanılması sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olan hallerde, bu 
mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına 
göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigortada 
on altı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleriy-
miş gibi, gereken ölçüde, nazara alır. 

2. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, ölüm ödeneğinden yararlanma hakkının doğması, ko
runması veya yeniden kazanılması ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olan hallerde, bu mevzuatı 
uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre 
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geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde, diğer herhangi bir Akit Tarafın uyguladığı primsiz sigortada 
on altı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen ikamet sürelerıymiş 
gibi, gereken ölçüde, nazara alır. 

Madde : 50 

1. — Bir kimsenin yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ölmüş olması halinde, ölüm, 
yetkili Devlet ülkesinde vuku bulmuş sayılır. 

2. — Hak sahibi kimse yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olsa dahi, 
yetkili kurum kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanması gereken ölüm ödeneğini verir. 

3. — Ölümün bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelmiş olması halinde de bu madde
nin yukarıdaki paragraflar hükümleri uygulanır. 

KISIM — 5 

İşsizlik 

Madde : 51 

1. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kaza
nılması sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla 
sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık, çalışma 
ve meslekî faaliyet sürelerini, birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleriymiş gibi, gere
ken ölçüde, nazara alır; Şu kadarki bu süreler çalışma veya meslekî faaliyet süreleri olduğu ve son olarak 
söz konusu edilen mevzuata göre geçtiği takdirde, sigortalılık süreleri olarak kabul edilirler. 

2. — Âkit Traflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kaza
nılması çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uy
gulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre ge
çen sigortalılık, çalışma veya meslekî faaliyet sürelerini birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre geçmiş çalış
ma, meslekî faaliyet veya ikarnet süreleriymiş gibi, gereken ölçüde nazara alır. 

3 . — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımların yapılması özel bir sigorta rejimi kapsamı
na giren bir işte geçen sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu yardımların yapılması için 
diğer herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre yalnız muadil sigorta rejiminde, böyle bir sigorta rejimi 
yoksa, aynı işte geçen süreler nazara alınır. Bu suretle geçen süreler nazara alınmış olmakla beraber, ilgili 
kimse anılan yardımlardan yararlanmak için gerekli şartlan yerine getirmemişse, bu süreler genel sigorta 
rejimine göre yapılan yardımların sağlanmasında nazara alınır. 

4. — 53 ncü maddenin 1 nci paragrafının (a) (ii) ve (b) (ii) bentlerinde belirtilen haller müstesna, bu mad
denin yukarıdaki paragrafları hükümlerinin uygulanması, hangi Akit Tarafın mevzuatına göre yardım ta
lebinde bulunulmuşsa, ilgili kimsenin son olarak o Âkit Tarafın mevzuatına tabi bulunması şartına bağlı
dır. 

/ Madde : 52 

Gerektiğinde 51 nci madde hükümleri de gözönünde bulundurularak Âkit Taraflardan birinin mevzuatına 
göre yardım hakkının doğması için çalışma, meslekî faaliyette bulunma veya ikamet süreleri bakımından 
gereken şartları yerine getirmiş olup ikametgâhlarını diğer bir Âkit Taraf ülkesine nakletmiş bulunan işsiz 
işçiler, ikametgâhlarını naklettikleri tarihten başlayarak otuz gün içinde yeni ikamet ettikleri yerdeki kurum
dan talepte bulunmak şartiyle, bu bakımdan ikinci Akit Taraf mevzuatına göre yardım hakkının doğması 
için gerekli şartları yerine getirmiş sayılırlar. Yardımlar, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu hesabına ikamet 
yerindeki kurum tarafından bu kurumun uyguladığı mevzuata göre sağlanır. 
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Madde : 53. 

1. — 52 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, son olarak çalıştığı sırada yetkili Devlet ülkesinden 
başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden işsiz bir işçi aşağıdaki hükümlere göre yardımlardan yararla
nır. 

(a) (i) Çalıştığı müesesedeki işsizliği kısmî veya arızî olan bir hudut işçisi, yetkili Devletin ülkesinde 
oturuyormuş gibi, gerektiğinde 51 nci madde hükümleri de nazara alınarak, bu Devletin mevzuatına göre 
yardımlardan yararlanır; yapılan bu yardımların tutarı yetkili kurum tarafından ödenir. 

(ii) Tam işsiz olan bir hudut işçisi, gerektiğinde 51 nci madde hükümleri de nazara alınarak, hangi 
Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorsa sanki son çalışmasında bu Tarafın mevzuatına tabiymiş gibi, bu 
mevzuata göre yardımlardan yararlanır; bu yardımların tutarı ikamet yerindeki kurum tarafından ödenir. 

(b) (i) Kısmen veya arizî olarak veyahut tamamen işsiz kalan ve yetkili Devletin ülkesindeki işvere
ninin veya iş ve işçi bulma kurumunun emrine amade bulunan, ancak hudut işçisi olmayan bir işçi, gerekti
ğinde 51 nci madde hükümleri de nazara alınarak, yetkili Devlet ülkesinde ikamet ediyormuş gibi, bu Dev
letin mevzuatına göre yardımlardan yararlanır; bu yardımlar tutarı yetkili kurum tarafından ödenir. 

(ii) Tam işsiz olan ve ikamet ettiği veya döndüğü Akit Tarak ülkesindeki iş ve işçi bulma kurumunun 
emrine amade bulunan, ancak hudut işçisi olmayan bir işçi, gerektiğinde 51 nci madde hükümleri de nazara 
alınarak, son çalışması sırasında bu Tarafın mevzuatına tabiymiş gibi, bu mevzuata göre yardımlardan ya
rarlanır; bu yardımların tutarı ikamet yerindeki kurum tarafından ödenir. 

(iii) Bununla beraber, bu paragrafın (b) (ii) bendinde belirtilen işçinin son olarak mevzuatına tabi 
olarak mevzuatına tabi bulunduğu Âkit Tarafın yetkili kurumunca yapılan yardımlardan yararlanma hak
kı doğmuşsa, bu işçi, ikametgâhını bu paragrafın (b) (ii) bendinde söz konusu edilen Akit Tarafın ülkesine 
nakletmiş gibi, 52 nci madde hükümlerine göre yardımlardan yararlanır. 

2. — işsiz kalan bir işçinin, yukarıdaki paragrafın (a) (i) veya (b) (i) bendi hükümlerine göre yardımlar
dan yararlanma hakkı devam ettiği sürece ülkesinde ikamet ettiği Âkit Tarafın mevzuatına göre yardımlar
dan yararlanma hakkı doğmaz. 

Madde : 54 

52 nci maddede ve 53 ncü maddenin 1 nci paragrafının (b) (ii) bendinde belirtilen hallerde, ikamet ye
rindeki kurum tarafından uygulanan mevzuata göre yardımlar için azamî bir süre tespit edilmişse, anılan 
kurum, gerektiğinde, yardım hakkının doğduğu son olarak tespit edilen tarihten sonra diğer bir Akit Tarafın 
kurumunca yapılan yardım süresini nazara alabilir. 

Madde : 55 

1. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların eski kazançlar tutarı esas alınmak sure
tiyle hesaplanması gerektiği takdirde, bu mevzuatı uygulayan kurum, ilgili işçinin yalnız bu Akit Taraf 
ülkesinde, son çalışma sırasında elde ettiği kazançları, ancak bu ülkedeki son çalışması dört haftadan azsa, 
diğer bir Akit Taraf ülkesindeki son işinin muadili veya benzeri için ikamet yerinde ödenen normal ücreti 
nazara alır,. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardım miktarının aile fertlerinin sayısına göre değişik 
olması gerektiği takdirde, bu mevzuatı uygulayan kurum diğer bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile 
fertlerini de birinci Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, nazara alır. 

3. — ikamet yerindeki kurumun uyguladığı mevzuata göre, yapılan yardım süresinin geçen staj sürelerine 
bağlı olması halinde, yardım süresi, duruma göre, 51 nci maddenin 1 nci veya 2 nci paragrafı hükümleri 
gözönünde bulundurularak, tespit edilir. 
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Madde : 56 

1. — 52 - 54 ncü maddeler hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması, bu Ta
raflar arasında, uygun özel uygulama usullerini de kapsayan, iki veya çok taraflı anlaşmaların yapılmasına 
bağlıdır. 

2. — Yukarıdaki paragrafta söz konusu edilen anlaşmalarda özellikle : 
(a) 52 - 54 ncü maddeler hükümlerinin kimler hakkında uygulanacağı, 

(b) Akit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Akit Tarafın kurumu hesabına yapılabilecek yardımın 
süresi; 

(c) Akit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Akit Taraf kurumu hesabına yapılan yardım tutar
larının ne şekilde ödeneceği; 

Belirtilir. 
3. — İki veya daha fazla Akit Taraf kendi denetimlerindeki kurumlar arasında böyle bir hesaplaşmanın 

yapılmayacağı hususunda anlaşmaya varabilirler. 

KISIM - 6 

Aile yardımları 

Madde : 57 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardım hakkının doğması çalışma, meslekî faaliyet veya ika
met sürelerinin tamamlanmış olması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin 
birleştirilmesi için, diğer herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçen çalışma, meslekî faaliyet veya ika
met sürelerini, bunlar birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçmiş çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet 
süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır. 

Madde : 58 

1. — Bu kısmın 1 nci veya 2 nci kesim hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulan
ması, bu Taraflar arasında uygun özel uygulama usullerini de kapsayan iki veya çok taraflı anlaşmaların 
yapılmasına bağlıdır. 

2. — Yukarıdaki paragrafta söz konusu edilen anlaşmalarda özellikle : 
(a) 59 - 62 nci maddelerin kimler hakkında uygulanacağı; 

(b) Aynı süre içinde birden fazla kurum tarafından aynı nitelikteki yardımın yapılmasını önleyen 
kurallar; 

(c) Gerektiğinde sosyal güvenlik sözleşmeleriyle kazanılan hakların nasıl korunacağı; 
Belirtilir. 

Kesim 1 : Aile ödenekleri 

Madde : 59 

1. — Bu madde ile 60 nci maddenin uygulanmasında «çocuklar» terimi, ilgili Akit Tarafın mevzuatf/le tes
pit edilen sınırlar içinde kalmak kaydıyle : 

(a) Yardımdan yararlanan kimsenin nesebi sahih, nesebi düzeltilmiş, tanınmış ve evlât edinilmiş çocukj 

lan ile yetim torunları; 
(b) Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikâmet eden ve yardımdan yararlanan kimsenin eşinin aynı konut

ta birlikte yaşayan nesebi sahih, nesebi düzeltilmiş, tanınmış ve evlât edinilmiş çocüklarıyle yetim torunları; 
anlamına gelir. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi olan ve diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikâmet eden veya 
yetiştirilmekte olan çocukları bulunan kimseler, bu çocukları için, çocuklar birinci Akit Taraf ülkesinde ikâ-
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met ediyorlarmış veya yetiştirilîyorlarmış gibi, bu tarafın mevzuatına göre sağlanan aile ödeneklerinden yarar
lanırlar, 

3. — Bununla beraber, yukardaki paragrafta belirtilen halde, aile ödeneklerinin miktarı, ülkesinde çocuk
ların ikamet ettiği veya yetiştirildiği Akit Tarafın mevzuatına göre sağlanan aile yardımlarının miktarıyle sı
nırlandırılabilir. 

4. — Yukarıdaki paragraf hükümlerinin uygulanmasında, ilgili iki mevzuata göre sağlanan aile ödenek
leri, yardımdan yararlanan aynı kimsenin çocuklarının toplam sayısı esas alınarak kıyaslanır. Çocuklar han
gi Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlar veya yetiştiriliyorlarsa, o tarafın mevzuatına göre çeşitli kategori
lere giren kimseler için değişik miktarlar üzerinden aile ödeneği verilmesi gerektiği takdirde, yardımdan ya
rarlanan kimse bu mevzuata tabi olsaydı kendisine ne miktar üzerinden ödeme yapılacak idiyse bu miktar 
nazara alınır, 

5. — 15 nci maddenin 1 nci paragrafının (a) bendi kapsamına giren ve çalışmak üzere gönderildiği Akit 
Taraf Ülkesine çocuklarıyle birlikte giden bir işçinin beralberindeki çocukları hakkında bu maddenin 3 ve 
4 ncü paragrafları hükümleri uygulanmaz. 

6. — Kendisine aile ödeneği verilmesi gereken gerçek veya tüzel kişi diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ika
met etmiş veya geçici olarak bulunmuş olsa dahi, aile ödenekleri bu ödenekten yararlanan kimse hangi Akit 
Tarafın mevzuatına tabi ise, o mevzuata göre verilir. 

Madde : 60 

1. — Akit Taraflardan birinin kurumu hesabına işsizlik yardımı almakta olan ve diğer bir Akit Tarafın 
ülkesinde ikamet eden veya yetiştirilen çocukları bulunan işsiz işçiler, bu çocuklar için, bu sigorta olayı nede
niyle verilmesi gerekli aile ödeneklerinden, çocuklar birinci Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış ve
ya yetiştiriliyorlarmış gibi, bu Tarafın mevzuatına göre yararlanırlar. 

2. — Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde 59 ncu maddenin 1, 3, 4 ve 6 nci paragrafları hükümleri kıyas 
yolu ile uygulanır. 

Kesim 2 : Aile yardımları 

Madde : 61' 

1. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi kimseler, diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden 
aile fertleri için, bu kimseler bu Tarafın mevzuatına tabiymişler gibi; bu Tarafın mevzuatına göre sağla
nan aile yardımlarından yararlanırlar. Bu yardımlar aile fertlerine, yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki 
kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre ödenir. 

2. — Yukarıdaki paragraf hükümlerine bakılmaksızın, 15 nci maddenin 1 nci paragrafının (a) bendinde 
belirtilen bir işçi, çalışmak üzere gönderildiği Akit Taraf ülkesine beraberinde götürdüğü aile fertleri için, tabi 
bulunduğu Akit Taraf mevzuatına göre aile yardımlarından yararlanmaya hak kazanır. Bu yardımlar, mevzu
atına tabi bulunduğu Akit Tarafın yetkili kurumunca ödenir. Bununla beraber, yetkili kurum ile ikamet ye
rindeki kurum arasında varılacak bir anlaşma ile yardımlar, yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum 
aracılığı ile de ödenebilir. 

Madde : 62 

Akit Taraflardan birinin kurumunca yapılması gereken işsizlik yardımlarından yararlanmakta olan işsiz 
işçiler, diğer bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri için, birinci Akit Tarafın mevzuatında işçinin 
işsiz kalması halinde de aile yardımlarının ödeneceğine dair hüküm bulunması şartıyle, ülkesinde aile fertle
rinin ikamet ettiği Akit Taraf mevzuatına göre aile yardımlarından yararlanma hakkını kazanırlar. Aile yar
dımları, aile fertlerine, birinci Akit Tarafın yetkili kurumu hesabına, aile fertlerinin ikamet ettikleri yerdeki 
kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre ödenir., 
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Madde : 63 

İ. — Bu kesim hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması halinde, Akit Taraf
lardan. birinin kurumunca diğer bir Akit Tarafın kurumu hesabına yapılan yardımlar tutarının ne şekilde öde
neceği 58 nci maddenin 1 nci paragrafında söz konusu edilen iki veya çok taraflı anlaşmalarda belli edilir. 

2. — îki veya daha fazla Akit Taraf kendi denetimlerindeki kurumlar arasında böyle bir hesaplaşmanın 
yapılmayacağı hususunda anlaşmaya varabilirler. 

Bölüm IV 

Çeşitli hükümler 

Madde : 64 

1. — Akit Tarafların yetkili makamları : 
a) ıBu sözleşmenin uygulanması amacıyle alınan tedbirler ile, 
b) Bu sözleşmenin uygulanmasında etkili olabilecek mevzuat değişiklikleri, 
hakkında birbirlerine bilgi verirler, 
2. — Akit Tarafların makamları ve kurumlan, bu Sözleşmenin uygulanmasında, kendi mevzuatlarının 

uygulanması söz konusuymuş gibi, birbirlerine yardım ederler. Anılan makamlar ve kurumlar tarafından ya
pılan karşılıklı idarî yardımlar için, prensip olarak, bir ücret ödenmez. Bununla beraber, Akit Tarafların yet
kili makamları bazı masrafların ödenmesi hususunda anlaşmaya varabilirler. 

3. — Akit Tarafların makamları ve kurumları, bu Sözleşmenin uygulanmasında, birbirleriyle, ilgili kim
selerle veya bunların temsilcileriyle doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. 

4. — Akit Taraflardan birinin makamları, kurumlan ve yargı organları kendilerine verilen dilekçe veya 
diğer belgeleri, diğer bir Akit Tarafın resmî dilinde yazılmış olması nedeniyle reddedemezler. 

Madde : 65 

1. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın mevzuatının uygulanmasında düzenlenmesi 
gereken belgeler için tanınmış olan vergi, pul, resim, harç ve kayıt ücreti muafiyeti veya indirimi, diğer bir 
Akit Tarafın mevzuatının veya bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken benzer belgelere de teş
mil edilir, 

2. — Bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken bütün resmî belgelerle diğer her çeşit belge
ler tasdikten veya diğer benzeri formalitelerden muaftır. 

Madde : 66 

1. — Yardım talebinde bulunan bir kimse yetkili Devletin ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde ika
met ediyorsa, dilekçesini ikamet yerindeki kuruma tevdi edebilir ve bu işlem muteber sayılır; bu kurum da di
lekçeyi bu dilekçede adları geçen yetkili kurum veya kurumlara gönderir. 

2. — Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın bir makamına, kurumuna veya yargı organı
na belirli bir süre içinde verilmesi gereken bir dilekçe, bir bildirge veya itiraz dilekçesi diğer bir Akit Tarafın 
makamına, kurumuna veya yargı organına aynı süre içinde verilmişse kabul edilir. Bu takdirde, dilekçeyi, bil
dirgeyi veya itiraz dilekçesini alan makam, kurum veya yargı organı vakit geçirmeksizin bunu birinci Akit Ta
rafın yetkili makamına, kurumuna veya yargı organına ya doğrudan doğruya veya ilgili Akit Tarafların yetkili 
makamları aracılığı ile gönderir. Bir dilekçenin, bildirgenin veya itiraz dilekçesinin ikinci Akit Tarafın bir 
makamına, kurumuna veya yargı organına verildiği tarih, bu belge üzerinde işlem yapmaya yetkili makama, 
kuruma veya yargı organına verilmiş tarih olarak kabul edilip 
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Madde : 67 

1. — Akit Tarafların birinin mevzuatında öngörülen kontrol muayeneleri, bu mevzuatı uygulayan kurumun 
talebi üzerine, diğer bir Akit Tarafın ülkesinde sürekli veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurum ta
rafından yaptırılabilir. Bu takdirde, kontrol muayeneleri birinci Akit Tarafın ülkesinde yapılmış sayılır. 

2. — Yukarıdaki fıkra hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar ara
sında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır. 

Madde : 68 

1. — Bu sözleşmeye göre, Akit Taraflardan birinin kurumu diğer bir Akit Taraf ülkesinde bulunan sigortalı
ya veya hak sahibine para yardımı yapmakla yükümlü olduğu takdirde, bu borç birinci Akit Tarafın parası 
ile ifade edilir. Anılan kurumun ikinci Tarafın parasıyle ödemede bulunmasıyle de bu yükümlülükten kurtul
duğu kabul edilir. 

2. — Bu sözleşmeye göre, Akit Taraflardan birinin kurumu diğer bir Akit Taraf Kurumunca yapılan yardım
ların tutarını ödemek zorunda ise, bu borç ikinci Akit Tarafın parasıyle ifade edilir. İlgili Akit Taraflar baş
ka ödeme şekilleri üzerinde anlaşmış olmadıkça, birinci kurumun, borcunu bu para ile ödemek suretiyle, bor
cundan kurtulduğu kabul edilir. 

3. — Bu sözleşmenin uygulanması sonucu yapılması gereken para transferleri, transfer tarihinde ilgili Akit 
Taraflar arasında yürürlükte bulunan bu konudaki anlaşmalara göre yapılır. Böyle bir anlaşma yoksa, trans
ferlerin yapılması için gerekli tedbirler anılan Taraflar arasında varılacak ortak bir anlaşma ile tespit edilir. 

Madde : 69 

1. — Akit Taraflardan birinin kurumuna ödemesi gereken primlerin hesabında, gerektiğinde, diğer herhan
gi bir Akit Taraf ülkesinde elde edilen gelirler de nazara alınır. 

2. — Akit Taraflardan birinin kurumuna ödenmesi gereken primler diğer bir Akit Taraf ülkesinde, bu ül
kede muadil bir kuruma ödenmesi gereken primlerin geri alınmasında uygulanan idare usullerine göre ve 
verilen garanti ve imtiyazlara tabi olarak geri alınabilir. 

3. — Bu maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulan
ması, bu Taraflar arasında yapılacak iki veya çok taraflı anlaşmalara bağlıdır. Bu anlaşmalarda iadenin ka
nunî usulleri de öngörülebilir. 

Madde : 70 

1. — Bir kimse, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer bir Akit Taraf ülkesinde sebep olunan veya 
meydana gelen bir kaza nedeniyle yardım görmekte ise, yardımları sağlamakta olan kurumun, zararı tazmin 
etmekle yükümlü üçüncü kişilere karşı olan hak talepleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir. 

(a) Anılan kurumun, hakkında uygulanan mevzıata göre, üçüncü kişilere karşı hak iddiasında buluna
bilecek olan sigortalının veya hak sahibinin yerine geçmesi halinde, bu durum diğer bütün Akit Taraflarca tanınır. 

(b) Anılan kurumun üçüncü kişilere karşı' doğrudan doğruya hak iddiasında bulunabilmesi halinde de bu 
hakkı diğer bütün Akit Taraflarca tanınır. 

2. — Yukarıdaki paragraf hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar 
arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır. 

3. — Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde işe gidiş gelişte bir iş kazasının meydana gel
miş olması halinde, işverenlerin veya temsilcilerinin sorumluluğunun ne olacağını gösteren kurallar ilgili Akit 
Taraflar arasında yapılacak anlaşmalarda tesbit edilir. 

Madde : 71 

1. — Bu sözleşmenin yorumu veya uygulanması ile Ü3İIİ olarak iki veya daha fazla Akit Taraf arasında çı
kacak anlaşmazlıklar, ilk önce anlaşmazlığa Taraf olar lar arasında müzakere yolu ile çözümlenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 234) 



— 36 — 

2. — Anlaşmazlığa Taraf olanlardan biri bütün Akit Tarafları ilgilendirecek nitelikte bir sorunun söz konusu 
olduğu kanısi'na varırsa anlaşmazlığa Taraf olanlar bi likte, bu mümkün olmadığı takdirde, Taraflardan biri 
sorunu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine arz eder ve Bakanlar Komitesi de altı ay içinde bu sorun hak
kındaki görüşünü bildirir. 

3. — Duruma göre, bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen müzakerelerin başlaması için vaki talep tari
hinden itibaren altı ay içinde veya Bakanlar Komitesinin görüşünün Akit Taraflara bildirildiği tarihten itibaren 
üç ay içinde anlaşmazlığın çözümlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılırsa, anlaşmazlığın çözümlenmesi, anlaş
mazlığa taraf olanlardan birinin talebi üzerine, hakeme havale edilir. Talepte bulunan Taraf hakeme havale et
meyi tasarladığı hususun konusunu ve talebinin' gerekçesini Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin aracılığı ile 
diğer Tarafa bildirir. 

4. — Anlaşmazlığa Taraf olanlar aksine bir anlaşmaya varmamışlarsa, hakem, însan Hakları Avrupa Mah
kemesi Başkam tarafından tayin edilir. Hakem, anlaşmazlığa Taraf olanların vatandaşı olamıyacağı gibi, ka
nunî ikametgâhı da bu Tarafların, ülkesinde bulunamaz ve bunlar tarafından istihdam edilmiş veya başka bir 
sı'fatla bu olayla ilgilendirilmiş bir kimse olamaz. 

5. — Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Başkanı bu tayini yapmaktan 
çekinirse veya anlaşmazlığa Taraf olanlardan birinin vatandaşı ise, hakem, tayini yapmaktan çekinmiyen veya 
anlaşmazlığa Taraf olanlardan birinin vatandaşı olmayan Mahkemenin İkinci Başkanı veya en kıdemli üyesi 
tarafından tayin edilir. 

6. — Anlaşmazlığın çözümlenmesi için Taraflar arasında özel bir uzlaşmaya veya yeter derecede kesin bir 
anlaşmaya varılamazsa, hakem, Devletler Hukukunun genel prensiplerini de gözönünde bulundurarak, bu 
sözleşme hükümlerine göre karar verir. 

7. — Hakemin kararı bağlayıcıdır ve kesindir. 

Madde : 72 

i. — İlgili Akit Taraflardan her birinin mevzuatının özel uygulama şekilleri VII numaraı Ek'te belirtilir. 
2. — İlgili Akit Taraflardan her biri, 81 nci maddenin 1 nci paragrafı gereğince, VII numaralı Ek'te yapı

lacak bütün değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu bilgi, değişiklik eğer yeni bir mevzuatın kabulü sonucu ya
pılmışsa, mevzuatın yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, mevzuatın bu sözleşmenin onaylanması tarihin
den önce yayınlanmış olması halinde ise onay tarihinde verilir. 

Madde : 73 

1. — 1. maddenin (b) bendinde, 3 ncü maddenin 1 nci paragrafında, 6 nci maddenin 3 ncü paragrafın
da, 8 nci maddenin 4 ncü paragrafında, 9 ncu maddenin 2 nci paragrafında, 11 nci maddenin 3 ncü parag
rafında ve 72 nci maddenin 1 nci paragrafında belirtilen Ek'ler ve bu Ek'lere de sonradan yapılacak değişiklikler 
bu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. 

2. — 81 nci maddenin 2 nci paragrafında (d) bendi gereğince yapılan ihbar tarihinden itibaren üç ay 
içinde Akit Taraflardan veya Sözleşmeyi imza eden Devletlerden hiç biri Avrupa Konseyi' Genel Sekreterine 
gönderdiği bir bildirge ile itirazda bulunmadığı takdirde, yukarıki paragrafta belirtilen Ek'lerde yapılan bü
tün değişiklikler kabul edilmiş sayılır. 

3. —Genel Sekretere böyle bir itirazda bulunulması halinde, sorun Avrupa Konseyi Bakanlar Komi
tesi tarafından tesbit edilen usule göre çözümlenir. 

BÖLÜM — V 

Geçici ve Son Hükümler 

Madde : 74 

1. — Bu sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için ilgili Akit Taraf veya Akit Taraflar 
lehine hiçbir hak doğurmaz. 
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2. — Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önee Akit taraflardan birinin mevzuatına göre geçen . 
bütün sigortalılık süreleriyle, gereken hallerde, çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet süreleri bu Sözleşme
den doğan hakların tesbitinde nazara alınır. 

3. — Bu maddenin 1 m;: paragrafı hükmü saklı kalmak şartıyle, bir sigorta olayı bu Sözleşme yürür
lüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş olsa dahi, bu Sözleşmeye göre, bu olay nedeniyle bir hak doğa
bilir, 

4. — İlgili kimsenin milliyeti, veya yardımları yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu ülkeden baş
ka bir Akit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olması nedeniyle yapılmıyan veya durdurulan yardım, daha ön
ce tasfiye edilmiş olan haklar toptan ödeme yapılmasına yol açmış olmadıkça, bu kimsenin talebi üzerine, 
bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yardım sağlanır veya durdurulan yardımın yeniden 
ödenmesine başlanır. 

5. — Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendilerine aylık veya gelir bağlanmış olan ilgili 
kimselerin hakları, istekleri üzerine, bu Sözleşme hükümleri de nazara alınarak, yeniden gözden geçirilir. 
Bu haklar re'sen de gözden geçirilebilir. Böyle bir gözden geçirme hiç bir suretle ilgili kimseye daha önce 
tanınmış olan hakların azaltılmasına yol açmaz. 

6. — Bu maddenin 4 ncü ve 5 nci paragrafında söz konusu olan talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 
tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmışsa, Sözleşme hükümlerine göre doğan hakların verilmesine bu ta
rihten itibaren başlanır ve herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatında yer alan hakkın zaman aşımı ile düşece
ğine ilişkin hükümler ilgili kimselere karşı dermeyan edilemez. 

7. —• Bu maddenin 4 ncü veya 5 nci paragrafında söz konusu edilen talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayan iki yıllık süre geçtikten sonra yapılmışsa, zaman aşımı nedeniyle veya başka nedenle 
düşmemiş olan hakların, ilgili Âkit Tarafın mevzuatında daha elverişli hükümler yoksa, talep tarihinden iti
baren ödenmesine başlanır. 

Madde : 75 

1. — Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açık bulundurulur. Sözleşme onaylanır 
veya kabul edilir. Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir. 

2. — Bu Sözleşme, üçüncü onaylama veya kabul belgesinin tevdi edildiği ayı izleyen üçüncü ayın birinci 
günü yürürlüğe girer. 

3. — Bu Sözleşmeyi sonradan onaylayan veya kabul eden mümzi Devlet için bu Sözleşme, bu Devlet
lerin onaylama veya kabul belgesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde : 76 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm halleri dışında ka
lan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokol ile ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm 
hallerine müteallik Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokol hükümleri Akit 
Taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanmaz. 

- Madde : 77 

1. — Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konsey üyesi 
olmayan herhangi bir Devleti bu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. Ancak bunun için Sözleşmeyi onayla
yan veya kabul eden Konsey üyesi Devletlerin bu davet kararını oybirliğiyle almış olmaları şarttır. 

2. — Katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiiyle gerçekleşir ve tevdi edildiği 
tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 
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Madde : 78, 

1. — Bu Sözleşme süresiz yürürlükte kalır. 
2. — Akit Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmeyi, kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra, 

Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildiri göndermek suretiyle, feshedebilir. 
3. — Fesih, bu bildirinin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde : 79 

1. — Sözleşmenin feshedilmiş olması halinde, bu Sözleşme hükümlerine göre kazanılmış olan bütün hak
lar muhafaza edilir. 

2. — Sözleşmenin feshinden önce geçen sürelerle ilgili olarak kazanılma yolunda olan haklar Sözleşme
nin feshi nedeniyle düşmez; bu hakların sonradan ne suretle muhafaza edileceği anlaşma yolu ile böyle bir 
anlaşma bulunmaması halinde, ilgili kurumun uyguladığı mevzuata göre tespit edilir. 

Madde : 80 

1. — Bu Sözleşmenin uygulanması Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açık bulundurulan Ek An
laşma hükümlerine göre, düzenlenir. 

2. — Akit Taraflar, veya bu Tarafların Anayasa hükümleri cevaz verdiği takdirde bunların yetkili makam
ları, bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli diğer bütün tedbirleri alırlar. 

3. — Onaylama veya kabul belgesinin tevdii tarihinden sonra olmamak üzere, Sözleşmeyi onaylayan 
veya kabul eden mümzi Devletlerden herhangi biri aynı zamanda Ek Anlaşmayı da ya onaylamak veya kabul 
etmek veyahut onaylama veya kabul bakımından bir ihtirazı kayıtta bulunmadan imzalamak zorundadır. 

4. — Bu Sözleşmeye katılan herhangi bir Devlet aynı zamanda Ek Anlaşmaya da katılmak zorundadır. 
5. — Bu Sözleşmeyi fesheden herhangi bir Âkit Taraf aynı zamanda Ek Anlaşmayı da feshetmek zorun

dadır. 

Madde : 81 

1. — 1 nci maddenin (b) ve (w) bentlerinin, 3 ncü maddenin 2 nci paragrafında, 6 nci maddenin 5 nci 
paragrafında, 7 nci maddenin 2 nci paragrafında, 8 nci maddenin 5 nci paragrafında, 9 ncu maddenin 3 ncü ve 
4 ncü paragraflarında, 11 nci maddenin 4 ncü paragrafında ve 72 nci maddenin 2 nci paragrafında söz konusu 
edilen bildiriler veya bildirgeler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderilir. 

' 2. — Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Akit taraflara, Mümzi Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bü
rosu Genel Müdürlüğüne, bir ay içinde, 

(a) îmza işlemi ile birlikte oylama, kabul veya katılma belgelerinin tevdii; 
(b) 75 nci madde ile 77 nci madde hükümlerine göre bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih; 

(c) 78 nci maddenin 2 nci paragrafı hükmüne göre Sözleşmenin feshine ilişkin bildiri ile feshin yürürlüğe 
girdiği tarih; 

(d) Bu maddenin 1 nci paragrafı hükümlerine göre alınan herhangi bir bildiri veya bildirge; 
Hakkında bilgi verir. 
Usulü dairesinde yetkili kılınmış olan aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıdaki hususları tasdik zım-

mında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Bu Sözleşme, 14 Aralık 1972 tarihinde Paris'te Fransızca ve ingilizce olarak ve, her iki metin aynı derecede 

geçerli olmak üzere, tek nüsha olarak düzenlenmiş olup bu nüsha Avrupa Konseyi arşivinde saklanır ve Genel 
Sekreter bunun tasdikli birer örneğini Sözleşmeyi imza eden Devletlerle sonradan katılan Devletlere gönderir. 
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EK - I 

(1 nci maddenin (b) bendi) 

Âkit Tarafların Ülkelerinin ve Vatandaşlarının Tanımlanması 

Avusturya 
Ülke : Avusturya ülkesi. 
Vatandaşlar : Avusturya Vatandaşlığını haiz kimseler. 

Belçika 
Ülke : Belçika ülkesi. 
Vatandaşlar : Belçika vatandaşlığını haiz kimseler. 

Kıbrıs 
Ülke : Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi. 
Vatandaşlar : Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları. 

Danimarka 
Ülke : Faröe Adaları ve Groenland dışında kalan Danimarka ülkesi. 
Vatandaşlar -. Danimarka vatandaşlığını haiz kimseler. 

Fransa 
Ülke : Fransız Cumhuriyetinin Avrupa'da ve denizaşırı yerlerde mülkî taksimatın bulunduğu ülke (Guada 

loupe, Güyan, Martinik ve Reunion). 
Vatandaşlar : Fransız vatandaşlığını haiz kimseler. 

Federal Almanya Cumhuriyeti 
Ülke : Federal Almanya Cumhuriyeti için Temel Kanunun yürürlükte bulunduğu ülke. 
Vatandaşlar : Federal Almanya Cumhuriyeti için Temel Kanunda tanımlanan Almanlar. 

İzlanda 
Üike : İzlanda ülkesi. 
Vatandaşlar : İzlanda vatandaşlığını haiz kimseler. 

İrlanda 
Ülke : İrlanda Hükümetinin hâkimiyetine tabi ülke. 
Vatandaşlar ; İrlanda vatandaşlığını haiz kimseler. 

İtalya 
Ülke : İtalya ülkesi 
Vatandaşlar : İtalyan vatandaşlığını haiz kimseler. 

Lüksenburg 
Ülke : Büyük Lüksenburg Dukalığının ülkesi. 
Vatandaşlar : Lüksenburg vatandaşlığını haiz kümeler. 

Malta 
Ülke : Malta ülkesi ve Malta'ya tabi topraklar 
Vatandaşlar : Malta vatandaşları 
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Hollanda 
Ülke : Hollanda Krallığının Avrupa'daki ülkesi. 
Vatandaşlar : Hollanda vatandaşlığını haiz kimseler. 

Norveç 
Ülke : Spitzberg, Jan Mayen ve Norveç'e tabi diğer 

toprakları da içine alan Norveç Krallığının ülkesi. 
Vatandaşlar : Norveç vatandaşlığını haiz kimseler. 

tsveç 
Ülke : îsveç Krallığı ülkesi 
Vatandaşlar : îsveç vatandaşlığını haiz kimseler. 

isviçre 
Ülke : İsviçre Konfederasyonu ülkesi. 
Vatandaşlar : isviçre vatandaşlığını haiz kimseler. 

Türkiye 
Ülke : Türkiye ülkesi. 
Vatandaşlar : Türk vatandaşlığım haiz kimseler, 

Birleşik Krallık 
Ülke : Milletlerarası ilişkilerinde Birleşik' Krallığın sorumlu olduğu topraklar dışında kalan Man Adası, 

Jersey, Guernesey ve Alderney dahil Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kralbğının ülkesi. 
Vatandaşlar : Birleşik Krallık- ve sömürgeleri vatandaşları. 
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EK - II 

(3. maddenin 1. paragrafı) 

Haklarında bu Sözleşmenin uygulandığı mevzuat ve 
rejimler 

Bu Ek'in, belirli kanunların bir listesini ihtiva etmiş olması halinde, bu kanunları bir araya getiren, de
ğiştiren, tamamlayan ve yürürlüğe koyan bütün kanunî mevzuatı da kapsamına aldığı kabul edilir. 

Avusturya : 
(a) Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm); 
(b) İşçilerin emeklilik Sigortası; 
(c) Müstahdemlerin emeklilik sigortası; 
(d) Madencilerin emeklilik sigortası; 
(e) Kendi hesabına ticaret işleriyle meşgul olan kimselerin emeklilik sigortası; 
(f) Tarım ve orman işlerinde kendi hesabına çalışan kimselerin emeklilik sigortası; 
(g) Noterlerin sigortası; 
(h) tş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası; 
(i) İşsizlik sigortası; 
(j) Aile ödenekleri; 

İle ilgili mevzuat. 
Belçika : 
(a) Hastalık ve malûllük sigortası (Hastalık, analık, malûllük ve ölüm); 
(i) İşçiler hakkında uygulanan sigorta rejimleri (işçiler, müstahdemler, maden işçileri ve kamu sektö

ründe çalışanlar); 
(ii) Ticaret gemilerinde çalışan gemi adamları hakkında uygulanan sigorta rejimleri; 
(iii) Kendi hesabına çalışanlar hakkında uygulanan sigorta rejimleri (Hastalık sigortası); 
(b) Emekli ve ölüm aylıkları : 
(i) İşçiler hakkında uygulanan sigorta rejimleri (işçiler, müstahdemler, maden işçileri, ticaret gemilerin

de çalışan gemi adamları); 
(ii) Kendi hesabına çalışanlar hakkında uygulanan sigorta rejimi; 
(c) İş kazaları sonucu meydana gelen zararların tazmini; 
(i) Genel olarak işçiler hakkında uygulanan sigorta rejimi; 
(ii) Gemi adamları hakkında uygulanan sigorta rejimi; 
(d) Meslek hastalıkları sonucu meydana gelen zararların tazmini; 
(e) Elinde olmayarak işsiz kalanlara yapılan yardımların organizasyonu; 
(f) İlgili mevzuata göre yapılan doğum yardımları dışında kalan ve işçilere, işverenlere ve işçilerden gay

ri kimselere yapılan aile ödenekleri yardımları; 

İle ilgili mevzuat. 
Kıbrıs : 
(a) Sosyal sigorta (Hastalık, işsizlik, analık, dul, yetim, yaşlılık ve ölüm; iş kazalariyle meslek hastalık

ları halinde ücretsiz yapılan sağlık yardımları ile para yardımları); 
(b) Pnömokonyosun sebep olduğu zararların tazmini (Pnömokonyosun sebep olduğu meslek hastalığı 

veya ölüm nedeniyle yapılan para yardımları); 

İle ilgili mevzuat. 
Danimarka : 
Millî Hastalık Sigortasına ilişkin 10 Haziran 1960 tarihli ve 239 sayılı Kanun (Hastalık ve analık) 
Yaşlılık aylıklarına ilişkin 4 Haziran 1965 tarihli ve 218 sayılı Kanun. 
Malullük aylıklarına ilişkin 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Kanun. 
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Dul ayiıklariyle dullara yapılan sosyal yardımlara ilişkin 13 Mart 1959 tarihli ve 70 sayılı Kanun (Kı
sım : 1). 

tş pazarı ek aylık tahsisine ilişkin 7 Mart 1964 tarihli ve 46 sayılı Kanun. 
18 Ağustos 1964 tarihli ve 259 sayılı iş kazaları sigortası Kanunu. 
22 Şubat 1967 tarihli ve 40 sayılı işsizlik sigortası Kanunu 
Aile ödenekleri ve diğer aile yardımlarına ilişkin (1 nci ve 3 ncü kısımlar) 3 Haziran 1967 tarihli ve 236 

sayılı Kanun. 

Fransa : 
(a) Sosyal güvenlik genel organizasyonu ve sosyal güvenlik anlaşmazlıkları; 
(b) Tarım işlerinden gayri işlerde çalışan sigortalılar hakkında uygulanan sosyal sigorta rejimlerine iliş

kin genel hükümler (hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm); 
(c) Tarım işlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanan sosyal sigorta rejimlerine ilişkin genel hü

kümler (Hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm); 

(d) tş kazalariyle meslek hastalıklarının önlenmesi ve bunların sebep olduğu zararlann tazmini; 
(e) Analık ödeneği dışında kalan aile yardımları; 
(f) Yaşlı işçilere ve analara verilen ödenekler; 
(g) Çiftçilerin hastalık, analık ve malûllük sigortası; 
(h) Tarım işlerinden gayri işlerde kendi hesabına çalışanların hastalık ve analık sigortası; 
(i) İşçilerden gayri kimselere primli ve primsiz yaşlılık sigortasından sağlanan ödenekler; 
(j) Özel ödenek; 
(k) «Millî Dayanışma Fonu» nda sağlanan ek ödenekler; 
(ı) işlerinden olan işçilere garanti edilen gelir (kamu yardım ödenekleri); 

(m) Aşağıda listesi çıkarılan işler ve müesseseler hakkında uygulanan özel rejimler, özel bir rejim kap
samı dışında kalan ve tarımdan gayri işlerde çalışan işçilerle tarım işlerinde çalışan işçiler hakkında uygulanan 
genel rejimlere ilişkin yukarda belirtilen mevzuat kapsamına giren sigorta olayları ile ilgili olduğu derecede; 

— Gemi adamlarının sigortasına tabi olmayı gerektiren İşler; 
— Maden işleri veya benzeri işler yapan müesseseler; 
— Fransız millî demiryolları ortaklığı; 
— Genel önemi tali derecede olan ancak mahallî önem taşıyan demiryollarıyle tramvaylar; 
— Paris otonom Seyrüsefer Örgütü; 
— Elektrik ve havagazi üreten, nakleden ve dağıtan müesseseler; 
— Genel su işleri ortaklığı; 
— Fransız Bankası, Fransa Emlâk Kredi Bankası; 
— Opera, Komik Opera, Fransız Komedi Tiyatrosu; 
— Noterler ve benzeri örgütler; 
île ilgili mevzuat. 
Federal Almanya Cumhuriyeti : 
(a) Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm); 
(b) Çalışan anaların korunması, gebelik sırasında ve çocuk doğduktan sonra hastalık sigortası kurumla 

rı tarafından sağlanan sağlık yardımları ve para yardımları ile ilgili olduğu derecede; 
(c) İşçilerin ve zanaatçıların emeklilik sigortası; 
(d) Müstahdemlerin emeklilik sigortası; 

(e) Madencilerin emeklilik sigortası, Saar'da demir ve çelik sanayiinde çalışanların emeklilik sigortası ve 
yaşlı çiftçilerin emeklilik sigortası; 

(f) Kaza sigortası; 
(g) İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımları; 
(h) Aile ödenekleri; 
İle ilgili mevzuat. 
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İzlanda : 
30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu. 
11 Haziran 1938 tarihli ve 86 sayılı Ebelerin Emeklilik Sigortası Kanunu. 
Hemşirelerin Emeklilik Sigortasına ilişkin 2 Eylül 1955 tarihli ve 65 sayılı Kanun. 
Balıkçılarla ticaret gemilerinde çalışan gemi adamlarının Emeklilik Sigortasına ilişkin 28 Nisan 1962 tarihli 

ve 78 sayılı Kanun, 7 Nisan 1956 tarihli ve 29 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu. 

İrlanda : 
(a) Malullük (hastalık ve malullük), analık yardımları ve ölüm ödenekleri; 
(b) Yaşlılık, emeklilik, dul ve yetim aylıkları; 
(c) işsizlik sigortası yardımları ile işsizlik sosyal yardımları; 
(d) tş kazalariyle meslek hastalıkları halinde yapılan yardımlar; 
(e) Aile ödenekleri; 
île ilgili mevzuat. 

İtalya : 
(a) Hastalık sigortası (hastalık, analık ve ölüm); 
(b) Tüberküloz sigortası; 
(c) Çalışan annelerin fizik ve ekonomik bakımdan, sosyal sigorta kurumları tarafından sağlanan yardım

larla ilgili olduğu derecede korunması; 
(d) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası; 
(e) iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası; 
(f) iradesi dışında işsiz kalan kimselerin sigortası; 
(g) Aile ödenekleri; 
(h) Belirli işçi sınıfları için kurulan özel sosyal sigorta rejimleri, yukarda belirtilen mevzuat kapsamına 

giren sigorta olayları ve bunlar için yapılan yardımlarla ilgili olduğu derecede; ile ilgili mevzuat. 

Lüksemburg : 
(a) Hastalık sigortası (hastalık, analık ve ölüm); 
— işçilerin sigortası, müstahdemlerin sigortası, Devlet memurlarıyle benzerlerinin sigortası ve kendi hesa

bına çalışanların sigortası; 
(b) Emeklilik sigortası (malûllük, yaşlılık ve ölüm); 
— işçilerin sigortası, müstahdemlerin sigortası (kendi hesabına çalışan fikir işçileri dahil) zanaatçıların si

gortası, ticaret, sanayi ve tarımda kendi hesabına çalışanların sigortası; 

(c) Madenlerde ve metal işlerinde çalışan işçilerle madenlerde yer altında çalışan teknisyenler ve pro
fesyonel ehliyetli şoförlerin ek emeklilik sigortası; 

(d) İşkazalariyle meslek hastalıklar! sigortası; 
(e) İşsizlik yardsmları; 
(f) Doğum yardımları dışında kalan aile yardın-lan; 
île ilgili mevzuat. 
Malta 
1956 tarihli Millî Sigorta Kanunu (hastalık, işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm ve işkazalariyle meslek has

talıkları). 

Hollanda 
(a) Hastalık ve analık yardımları; 
(b) îşgöremezlik yardımları (malullük, 
(c) Yaşlılık yardımları; 
(d) Ölüm yardımları; 
(e) İşsizlik yardımları; 

işkazaları ve meslek hastalıkları); 
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(f) Aile ödenekleri; 
İle ilgili mevzuat. 

Norveç 
Sigorta aylıklarının ve yardımlarının koordinasyonu ve entegrasyonu hakkındaki 6 Temmuz 1957 tarihli 

Kanun. 
17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanunu (Hastalık ve analık, işsizlik; işkazalarıyle meslek hastalık

ları, malullük, yaşlılık ve ölüm). 
27 Haziran 1947 tarihli İstihdam Kanunu, Kısım V. 
Gemiadamlarının Emeklilik Sigortasına ilişkin 3 Aralık 1948 tarihli Kanun. 
Orman işçilerinin Emeklilik Sigortasına ilişkin 3 Aralık 1951 tarihli Kanun. 
Eczacıların Emeklilik Sigortasına ilişkin 26 Haziran 1953 tarihli Kanun. 
Balıkçıların Emeklilik Sigortasına ilişkin 28 Haziran 1957 tarihli Kanun. 
Hemşirelerin Emeklilik Sigortasına ilişkin 22 Haziran 1962 tarihli Kanun. 
12 Aralık 1958 tarihli İşkazalarıyle Meslek Hastalıkları Kanunu. 
24 Ekim 1946 tarihli Aile Ödenekleri Kanunu. 

îsveç 
25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu ve 25 Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Millî 

Sigorta Kanununun Uygulanmasına ilişkin Kanun. 
14 Mayıs 1954 tarihli ve 243 sayılı İşkazalarıyle Meslek Hastalıkları Kanunu. 
Kabul edilmiş İşsizlik Sigortası Sandıklarına ilişkin 14 Aralık 1956 tarihli ve 629 sayılı Kararname. 
26 Temmuz 1947 tarihli ve 529 sayılı Genel Aile Ödenekleri Kanunu. 

İsviçre 
(a) Hastalık sigortası, tüberküloz sigortası ve analık yardımları dahil; 
(b) Malûllük sigortası; 
(c) Yaşlılık ve ölüm sigortası; 

(d) Meslekî olan ve meslekî olmayan kazalarla meslek hastalıklarına karşı mecburi sigorta; 
(e) İşsizlik sigortası; 
(f) Tarım işçileriyle küçük çiftçilerin aile yardımları sigortası; 
İle ilgili mevzuat. 

Türkiye 
(a) İşçilerin sosyal sigortası (hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işkazalarıyle meslek hastalık

ları); 
(b) Kendi hesabına çalışanların ve serbest meslek erbabının sigortası (malûllük, yaşlılık ve ölüm); 
İle ilgili mevzuat. 

Birleşik Krallık 
(a) Millî sağlık hizmetleri; 
(b) Millî sigorta (işsizlik, hastalık, analık halinde yapılan para yardımları ile dul, yetim, emekli ve ölüm 

yardımları); 
(c) İşkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası; 
(d) Aile ödenekleri; 
(e) Jersey'de oturanların sigortası; 
(f) Sosyal Sigorta (Guermesey); 
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EK — III 

(6 ncı maddenin 3 ncü paragrafı) 

5 nci madde hükümlerine bakılmaksızın yürürlükte bulunan hükümler : 

I. ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER 

1. — Ren Nehri gemicilerimin sosyal güvenliğine ilişkin 27 Temmuz 1950 tarihli Anlaşma ile değişik 
13 Şubat 1961 tarihli Anlaşmanın yürürlükte bulunan hükümleri. 

2. — Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç arasında 15 Eylül 1955 tarihinde imzalanmış olan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sonradan değiştirilen hükümleriyle bu sözleşmeye ekli Protokol ve bu Sözleşme
ye ek Anlaşma hükümleri. 

3. — Milletlerarası nakliyat işçilerinin sosyal güvenliğine ilişkin 9 Temmuz 1956 tarihli Avrupa Sözleş
mesinin hükümleri. 

II. İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER 

Genel mülâhazalar: 
1. — İşsizlik sigortasına ilişkin ek anlaşmalar veya özel sözleşmeler hükümlerinin genel sözleşmelere atıf 

ta bulunduğu ölçüde bu atıflar bu sözleşmenin muadil hükümlerine yapılan atıfların yerine geçer, meğer ki 
genel sözleşmenin anılan hükümleri bu Ek'te zikredilmiş olsun. 

2. — Bu Ek'te bazı hükümleri söz konusu edilen bir sosyal güvenlik sözleşmesinde' belirtilen yorum 
veya fesih kayıtları, anılan hükümler bakımından, yürürlükte kalır. 

3. — Kare parantez 'içinde yer alan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, bu Sözleşmenin imzaya açıldığı tarih
te yürürlükte değildir. 

Avusturya - Federal Almanya Cumhuriyeti: 
22 Aralık 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
19 Mayıs 1951 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesi. 
19 Mayıs 1951 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesine ek 23 Kasım 1951 tarihli Ptrokol. 
31 Ekim 1953 tarihli ikinci İşsizlik Sigortası Sözleşmesi. 
Avusturya - Fransa: 
28 Mayıs 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Avusturya - İtalya: 
3Q Aralık 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Avusturya - Lüksemburg: 
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek. 
16 Mayıs 1973 tarihli ek Sözleşme. 

Avusturya - İsviçre : 
15 Kasım 1967 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Avusturya - Türkiye 
12 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Avusturya - Birleşik Krallık : 
18 Haziran 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Belçika - İsviçre: 
17 Haziran 1952 tarihi Sosyal Sigorta Sözleşmesi (halen gözden geçirilmektedir.) 19 Eylül 1971 tarihli 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi tasarısı. 
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Belçika - Türkiye : 
4 Temmuz 1966 tarihli genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Belçika - Birleşik Krallık : 
20 Mayıs 1957 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Kıbrıs - Birleşik Krallık : 
6 Ekim 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Danimarka - Fransa: 
3Q Haziran 1951 tarihli genel sosyal güvenlik sözleşmesi. 

Danimarka • Federal Almanya Cumhuriyeti : 
14 Ağustos 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 3 ncü maddesinin 4 ncü paragrafı ile 10 ncu mad 

desi. 
14 Ağustos 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek 14 Ağustos 1953 tarihli nihaî protokolün 15 nci 

maddesi., 
14 Ağustos 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 14 Ağustos 1953 tarihli ida

rî anlaşma. 
1 Ağustos 1959 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesinin 3 ncü maddesinin 4 ncü paragrafının 2 nci cümlesi; 

5 nci maddesinin 6 ncı paragrafı; 8 nci maddesinin 3 ncü paragrafı ve 10 ncu maddesi. 
1 Ağustos 1959 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesinin eki. 
1 Ağustos 1959 tarihli nihaî protokolün 4, 5 ve 6 ncı maddeleri. 

Danimarka - isviçre : 
21 Mayıs 1954 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesi. 
15 Kasım 1962 yılında sonuçlanan 21 Mayıs 1954 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesine ek sözleşme. 

Danimarka - Birleşik Krallık : 
27 Ağustos 1959 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Fransa - Norveç : 
30 Eylül 1954 tarihli Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Fransa - İsviçre : 
9 Temmuz 1949 tarihli Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Sözleşmesi ve eki protokoller. 
Her iki ülkede işsiz kalan işçilere karşılıklı sosyal yardım yapılmasına ilişkin 9 Haziran 1933 tarihli an

laşma. 

Fransa - Türkiye : 
20 Ocak 1972 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Fransa - Birleşik Krallık : 
10 Temmuz 1956 tarihli Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (ve sağlık hizmetleri ile ilgili özel protokol). 
25 Şubat 1956 tarihli nota teatisi (mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere Jersey'den Fransa'ya veya 

Fransa'dan Jersey'e giden kimselere aile ödenekleri verilmesi hakkında). 
19 Kasım 1956 tarihli nota teatisi (mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere Guernesey'den Fransa'ya ve

ya Fransa'dan Guernesey'e giden kimselere aile ödeneği verilmesi hakkında). 
10 Temmuz 1956 tarihli sözleşmenin Jersey'e teşmiline ilişkin 19 Mayıs 1959 tarihli nota teatisi. 
10 Temmuz 1956 tarihli sözleşmenin Guernesey, Alderney, Herm ve Jethau'ya teşmiline ilişkin 19 Ka

sım 1956 tarihli nota teatisi. 
Fransa'da çalışan İngiliz öğretmenlerinin sosyal sigorta durumlarının iyileştirilmesine ilişkin 27/30 Tem

muz 1970 tarihli nota teatisi. 
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Federal Almanya Cumhuriyeti - Norveç : 
Sosyal yardımların karşılıklı ödenmesine ilişkin 2/6 Eylül 1965 tarihli anlaşma. 

Federal Almanya Cumhuriyeti - İsviçre : 
25 Şubat 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
24 Aralık 1962 tarihinde sonuçlanan 24 Ekim 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek sözleşme. 
Hudut bölgesindeki işçilerin işsizlik Sigortasına il'şkin Almanya ile İsviçre arasında akdedilen 4 Şubat 

1928 tarihli sözleşme. 

Federal Almanya Cumhuriyeti - Türkiye : 
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik sözleşmesinin değiştirilmesine dair 28 Mayıs 1969 tarihli ek söz

leşme. 

Federal Almanya Cumhuriyeti - Birleşik Krallık : 
20 Nisan 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Sağlık yardımlarına ilişkin 20 Nisan 1960 tarihli protokol. 
20 Nisan 1960 tarihli işsizlik Sigortası Sözleşmesi. 

İrlanda - Birleşik Krallık : 
29 Mart 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Sosyal Refah Bakanlığı ile Kuzey İrlanda Çalışma ve Millî Sigorta Bakanlığı arasında akdedilen 22 Tem

muz 1964 tarihli Sosyal Sigorta ve iş kazalarıyle Meslek Hastalıkları Sigortası Sözleşmesi. 
28 Şubat 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
3 Ekim 1968 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
14 Eylül 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

İtalya - İsviçre : 
14 Aralık 1962 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
18 Aralık 1963 tarihinde sonuçlanan 14 Aralık 1962 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanma

sına ilişkin ek anlaşma. 
4 Temmuz 1969 tarihinde sonuçlanan 14 Aralık 1962 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek anlaşma. 

İtalya - Birleşik Krallık : 
28 Kasım 1951 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesi. 

Lüksenburg - İsviçre : 
3 Haziran 1967 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Î8 ilâ 21 nci maddeler hariç. 

Lüksenburg - Birleşik Krallık : 
13 Ekim 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. " 

Malta - Birleşik Krallık : 
26 Ekim 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
21 Mart 1958 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Hollanda - İsviçre : 
27 Mayıs 1970 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Hollanda - Türkiye : 
5 Nisan 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin III ncü Bölümü. 

' » 
Hollanda - Birleşik Krallık : 
11 Ağustos 1954 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Sağlık yardımlarına ilişkin 11 Ağustos 1954 tarihli protokol. 
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Norveç - Birleşik Krallık : 
25 Temmuz 1957 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

İsveç - İsviçre : 
17 Aralık 1954 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesi. 

îsveç - Birleşik Krallık : 
9 Haziran 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

İsviçre - Türkiye : 
1 Mayıs 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

İsviçre - Birleşik Krallık : 
21 Şubat 1968 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Türkiye - Birleşik Krallık : 
9 Eylül 1959 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesi. 

EK — IV 

(8 nci maddenin 4 ncü paragrafı) 

8 nci maddenin 2 nci veya 3 ncü paragrafının uygulandığı yardımlar 

Danimarka : 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) bendi : 

Analık : 
— Aile ödenekleriyle diğer aile yardımlarına ilişkin 3 Haziran 1967 tarihli ve 236 sayılı Kanunun 3 ncü 

bölümü hükümlerine göre sağlanan analık yardımları. 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (b) bendi ile 3 ncü paragrafının (a) bendi : 

Malûllük : 
— Malûllük aylıklarına ilişkin 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Kanunla sağlanan yardımlar. 

Ölüm : 
— Dul aylıkları ile dul yardımlarına ilişkin 13 Mart 1959 tarihli ve 70 sayılı Kanunla sağlanan yardım 

lar. 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (e) bendi ve 3 ncü paragrafının (b) bendi : 

Yaşlılık : 
— 4 Haziran 1965 tarihli ve 218 sayılı Yaşlılık Aylıkları Kanunu ile sağlanan yardımlar. 

Federal Almanya Cumhuriyeti: 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) bendi : 

İşsizlik : 
— İşsizlik yardımı rejimine göre sağlanan yardımlar. 

İzlanda : 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) bendi : 

Analık : 
— 30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 18 nci maddesine göre sağlanan do

ğum ödenekleri. 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (b) bendi ve 3 ncü paragrafının (a) bendi : 
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Malullük : 
— 30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun II - B Bölümü hükümlerine göre sağla

nan malûllük yardımları. 

Ölüm : 
— 30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun II - B Bölümü hükümlerine göre sağla

nan ölüm yardımları. 
8 nci maddenin 2 nci paragrafmın (c) bendi ve 3 ncü paragrafının (b) bendi : 

Yaşlılık : 
— 30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun II - B Bölümü hükümlerine göre sağla

nan yaşlılık yardımları. 

Norveç : 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) bendi : 

Analık : 
— 17 Haziran 1966 tarihli Hastalık Sigortası Kanununun 3 ncü kısmının 13 ncü maddesinin 3 ncü pa

ragrafı gereğince sağlanan analık ödenekleri. 
— 17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 12 nci kısmının 2 nci ve 3 ncü maddeleri gereğin

ce evlenmemiş annelere yapılan toptan ödemeler, sosyal yardımlar ve eğitim yardımları. 

İşsizlik : 
— 17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 4 ncü kısmının 1 nci maddesinin (a), (c), (d) ve 

(e) bentleri gereğince sağlanan çeşitli sosyal yardımlar 

îsveç : 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) bendi : 

Analık : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu gereğince sağlanan analık ödenekleri. -
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (b) bendi ile 3 ncü paragrafın (a) bendi : 

Malullük : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin «.'*> 

Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan Millî aylıklar. 

Ölüm : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 25 

Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan Millî aylıklar. 
8 nci maddenin 2 nci paragrafının (c) bendi ile 3 ncü paragrafının (b) bendi : 

Yaşlılık : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 25 

Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan Millî aylıklar. 
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EK — V 

(9 ncu maddenin 2 nci ve 3 ncü paragrafları) 

Uygulanması bütün Akit Tarafların Vatandaşlarına teşmil edilen hükümler 
I. 9 ncu maddenin 2 nci paragrafı 

Avusturya - Lüksenburg : 
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek 16 Mayıs 1973 tarihli sözleşme. 

Avusturya - Türkiye : 
12 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 

Kıbrıs - Birleşik Krallık : 
6 Ekim 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti - Türkiye : 
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 4 ncü maddesinin 1 nci paragrafı ile 8 nci madde

si dışında kalan hükümleri. 

Federal Almanya Cumhuriyeti - Birleşik Krallık : 
20 Nisan 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 3 ncü maddesinin l nci paragrafı ile 7 nci madde 

sinin 2, 3 ve 4 ncü paragrafları dışında kalan hükümleri. 
Sağlık yardımlarına ilişkin 20 Nisan 1960 tarihli protokol. 
20 Nisan 1960 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesinin 3 ncü maddesiyle 5 nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü 

paragrafları dışında kalan hükümleri. 

İrlanda - Birleşik Krallık : 
29 Mart 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Sosyal Refah Bakanlığı ile Kuzey îrlanda Çalışma ve Millî Sigorta Bakanlığı arasında akdedilen Sosyal 

Sigorta ve tşkazalarıyle Meslek Hastalıkları Sigortas na ilişkin 22 Temmuz 1964 tarihli sözleşme. 
,28 Şubat 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
3 Ekim 1968 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
14 Eylül 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Malta - Birleşik Krallık : 
26 Ekim 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
21 Mart 1958 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 

Hollanda - Türkiye : 
5 Nisan 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin III ncü bölümü. 

Hollanda - Birleşik Krallık : 
11 Ağustos 1954 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Sağlık yardımlarına ilişkin 11 Ağustos 1954 tarihli protokol. 

II. 9 ncu maddenin 3 ncü paragrafı 
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EK IV 

(11 nci maddenin 3 ncü paragrafı) 

11 nci maddenin 1 nci veya 2 nci paragrafı hükümlerinin uygulanmadığı yardımlar 

Avusturya 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (b) bendi : 
— 11 nci maddenin 1 nci paragrafı hükümleri emeklilik sigortasından yapılan tazmin mahiyetindeki ek 

ödemeler hakkında uygulanmaz. 

Belçika 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (c) bendi : 
— işçilerin ve müstahdemlerin emeklilik rejimine göre, 1 Ocak 1962 tarihinden önce yürürlükte bulunan 

hükümler esas alınmak suretiyle, 1945 yılından önce geçen ve fiilî sigortalılık süresi olmayan yıllara tekabül 
eden kısım için bağlanan emeklilik ve ölüm aylıkları. 

Danimarka 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (b) bendi : 
— 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Malullük Sigortası Kanununun 15 nci maddesine göre sağlanan ma

lullük yardımları. 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (d) bendi : 
— 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Malullük Sigortası Kanununun 11 nci maddesi ile 4 Haziran 1965 

tarihli ve 218 sayılı Yaşlılık Sigortası Kanununun 10 ncu maddesi ve 4 Haziran 1964 tarihli ve 194 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dul Aylıklanyle Dullara Yapılan Sosyal Yardımlara ilişkin 13 Mart 1959 tarihli ve 70 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü paragrafı hükümlerine çöre sağlanan ek aylıklar. 

Fransa 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (b) bendi : 
— Özel ödenekler. 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (c) bendi : 
—• İşçilerden gayri kimselere verilen primsiz yaşlılık ödenekleri. 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (d) bendi : 
— «Millî Dayanışma Fonu»ndan verilen ek ödenekler. 

izlanda 
11 nci maddenin 2 ncü paragrafının (d) bendi : 
— 30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 21 nci maddesi gereğince sağlanan 

yaşlılık ve malullük aylıklarına ek aylıklar. 

İrlanda 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (b) bendi : 
— Kocaları tarafından terkedilen eşlere primsiz sigortadan ödenen yaşlılık, dul ve yetim aylıkları ile ve

rilen ödenekler, 

Lüksemburg 
11 ndi maddenin 3 ncü paragrafının (d) bendi : 
— Müstahdemlerin emeklilik sigortasının henüz yürürlüğe girmediği devredeki çalışma sürelerine tekabül 

eden kısmı için sağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları. 
Norveç 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (c) bendi : 
— 17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 5 nci maddesinin 5 nci paragrafı, 7 nci maddesinin 

5 nci paragrafı, 8 nci maddesinin 4 ncü paragrafı ve 10 ncu maddesinin 4, 5, 6 ve 11 nci paragrafları gere
ğince sağlanan yardımlara ek geçici yardımlar. 
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11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (d) bendi : 
— 17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci paragrafı gereğince sağlanan 

temel yardımlar ve sosyal yardım ödenekleri. 
— 17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci paragrafı gereğince hak sa

hiplerine sağlanan sosyal yardım ödenekleri, 
— 17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 12 nci maddesinin 3 ncü paragrafı gereğince evlenme

miş anneler için sağlanan sosyal yardım ödenekleriyle geçici ödenekler. 

İsveç 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (a) bendi : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanununun 9 ncu bölümünün 3 ncü maddesinin bi

rinci paragrafı gereğince sağlanan yardımlar. 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (c) bendi : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanununun 15 nci bölümü ile Millî Sigorta Kanunu

nun uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan ek aylıklar. 
— Millî Sigorta Kanununun uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanunun 16 nci 

maddesi gereğince sağlanan yardımlar. 
11 nci. maddenin 3 ncü paragrafının (d) bendi : 
— 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanununun 2 nci kesiminin ikinci paragrafı, 3 ncü 

maddenin ikinci paragrafı ve 9 ncu bölümün 5 nci kesimi hükümlerine göre sağlanan yardımlar. 

İsviçre 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (a) bendi : 
— Çalışma yeteneği olmayanlara verilen ödenekler. 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (b) bendi : 
— Malullük sigortasından bağlanan özel aylıklar. 
— Yaşlılık ve ölüm sigortasından bağlanan özel aylıklar. 
11 nci maddenin 3 ncü paragrafının (d) bendi : 
— Malullük derecesi yüzde 50'den az olan malullüllere bağlanan normal malullük aylıkları. 

EK - VII 

I. - AVUSTURYA MEVZUATININ UYGULANMASİ 

A) Hastalık sigortası, işkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası ve emeklilik sigortası ile ilgili Avusturya 
mevzuatının uygulanması. 

(1) Bu sözleşmenin 8 nci maddesinin 1 nci paragrafı hükümleri ile III numaralı Ek'te sözü geçen iki taraflı 
sözleşmelerin bu hükümlere tekabül eden hükümleri, diğer ülkelerde. yürütülen bir meslekî faaliyet dolayısıyle 
emeklilik sigortası ile işkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası ve hastalık sigortasından doğan müktesep 
veya muntazır haklara ilişkin Avusturya mevzuatı hükümlerine veya eski Avusturya - Macaristan Kırallığı 
ülkesinde, ancak Avusturya Cumhuriyeti ülkesi dışında, bir serbest meslekte geçen sigortalılık sürelerinin na
zara alınması ile ilgili hükümleri etkilemez. 

(2) Bu sözleşmenin 8 nci maddesinin 1 nci paragrafı hükümleri, Avusturya ile diğer Devletler arasında ya
pılmış olan ve sigorta yükümlülüklerini düzenleyen iki taraflı sözleşmeler hükümlerine halel getirmez. 

(3) Bu sözleşmenin 8 nci maddesinin 1 nci paragrafı hükümleri, savaşta geçen hizmet süreleriyle savaşta 
geçmiş gibi kabul edilen sürelerin nazara alınmasına ilişkin Avusturya mevzuatı hükümlerini etkilemez. 

(4) Avusturya mevzuatı hükümlerine göre, bir meslekî faaliyette bulunulmasının veya bir Sosyal Sigorta 
durumunun tespitinin Sosyal Sigortadan sağlanan yardımlardan yararlanma hakkınm doğması veya bu yar-
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dunların sağlanması üzerindeki kanunî etkisinin ölçüsü ne ise, diğer bir Akit Taraf ülkesinde veya bu Akit Ta
raf mevzuatına göre yürütülen meslekî faaliyetin veya tespit edilen durumun etkisi de aynıdır; 

(5) Bu sözleşmenin III ncü Bölümünün 2 nci Kısım hükümleri, ticaret işlerinde kendi hesabına çalışan 
kimselere emeklilik sigortasından sağlanan ve uygulanan mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte belirli bir yaşın üs
tünde bulunan kimselere yapılan yardımlar hakkında uygulanmadığı gibi, tarımda çalışanların ek emeklilik si
gortasından sağlanan yardımlar hakkında da uygulanmaz. 

(6) Avusturya emeklilik sigortasına göre yardım hakkının hangi rejime göre doğacağının ve yardımların 
hangi yetkili kurum tarafından sağlanacağının tespitinde yalnız Avusturya mevzuatına göre geçen sigortalılık 
süreleri nazara alınır. 

(7) Bu sözleşmenin 29 ncu maddesinin 2 nci paragrafı hükümlerine göre, nazarî aylık miktarının tespitinde, 
sigortalılık sürelerinin nazara alınmasına ilişkin Avusturya mevzuatı hükümlerine bakılmaksızın, diğer Akit 
Tarafların mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri nazara alınır. 

(8) Bu sözleşmenin .29 ncu maddesinin 2 nci ve 4 ncü paragrafları hükümlerinin uygulanmasında, Avus
turya mevzuatı hükümlerine göre ödenen tamamlayıcı ek yardım, yapılması gereken yardım miktarının tes
pitinden sonra hesap edilir. -

(9) Avusturya ek yardım miktarının hesaplanmasında sigortalılıkta geçen ayların azamî sayısının nazara 
alınması gereken hallerde, bu sözleşmenin 29 ncu maddesinin 4 ncü paragrafında belirtilen nispî miktar, bu 
azamı ay sayısı da gözönünde bulundurularak, nazari miktarın hesaplanmasında nazara alman bütün sigor
talılık süreleri esası üzerinden tespit edilir. 

(10) Maden işçilerinin uzun süre hizmet primi ile bu primin tahsisi için gerekli staj şartları söz konusu 
olduğundan, diğer Akit Tarafların mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri nazara alınmaz. 

(11) Avusturya mevzuatına göre güçsüzlük ödenekleri, Avusturya tarafından yapılan ve bu sözleşmenin 
29 ncu maddesinin 4 ncü paragrafının uygulanması suretiyle tespit edilen yardım miktarı esası üzerinden, bu 
hükümlere göre orantılı' olarak indirim yapılan azamî miktarın sınırı içinde kalınarak hesap edilir. Bununla 
beraber, yalnız Avusturya mevzuatına göre nazara alınması gereken sigortalılık sürelerine göre yardım hakkı 
doğmuşsa, diğer bir Akit Tarafın mevzuatına göre bir güçsüzlük ödeneği verilmiş veya benzeri bir yardım 
yapılmış olmadıkça güçsüzlük ödenekleri bu yardımlara eşit bir miktar üzerinden verilir. 

(12) Avusturya emeklilik sigortasından sağlanan özel aylıklar bu sözleşmenin 29 ncu maddesinin 4 ncü 
paragrafı hükümlerine göre tespit edilen yardım miktarı üzerinden ödenir; bu sözleşmenin 34 ncü maddesi 
hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

(13) Bir kimsenin politik veya dinî nedenlerle veyahut miras nedeniyle sosyal güvenlik bakımından bir 
kayba uğraması halinde, bu sözleşme hükümleri Avusturya mevzuatına göre yardım hakkının doğmuş olmasına 
halel getirmez. 

B - Avusturya - işsizlik sigortası mevzuatının uygulanması, 
(1) Bu Sözleşmemin 8 nci maddesinin 1 nci paragrafı hükümleri olağanüstü yardımlarla ifligild Avusturya 

mevzuatı hükümlerini etkilemez. 
(2) Bu Sözleşmenin sürelerin birleştirilmesine ilişkin 51 nci maddesinlin 1 nci ve 2 nci paragrafları hü

kümleri ücretsiz izin yardımlarına hak kazanılmasında uygulanmaz. 

II. DANİMARKA MEVZUATININ UYGULANMASI 

DarDimarika Hükümeti, Kabul Edilmiş İşsizlik Sandıklarını, Bu Sözleşmenin işslizl»i/k yardımlarıyle ilgili 
hükülmlerinıi, Danimarka için yürürlükte olduğu ölçüde, uygulanmaları hususunda teşvik etmeyi taahhüt 
eder. 
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III. FRANSIZ MEVZUATININ UYGULANMASI 

(1) ıBu Sözleşmenin 8 nci maddesimde öngörülen muamelede eşitlik prensibi, bir yabancı ülkede ücretli 
veya ücretsiz bir işte çalışmış veya çalışmakta olan bir Fransıza isteğe bağlı yaşlılık sigortasına girme olana
ğını sağlayan 10 Temmuz 1965 tarihli ve 65-555 sayılı Kanun hakkında uygulanmaz. 

(2) IBu Sözleşmenin uygulanmasında, yaşlı işçilere yapılan ödenek yardımlariylıe işçilerden gayri kim
selere verilen prknsiz yaşlılık ödeneklerinden ve özel ödeneklerden yararlanma hakkı, yalnız onaltı yaş 
ile söz konusu yardımlardan yararlanma hakkını kazanma yaşı arasımda Fransa'da en az on yıl ikamet et
miş olduklarım ispat eden kimselere bu sürenin beş yılının yardım talebinde bulunulan tarihten hemen ön
deki devrede aralıksız olarak geçmiş olması şartiyle, tanınır. 

(3) Bu Sözleşme hükümleri, yaşlı işçilere verilen ödenek ile işçilerden gayrı kimsellere primsiz yaşlılık 
sigortasından verilen ödenek hakkının doğup doğmadığının tesbiıtinde, Fransız ülkesinde geçen çalışma 
sürelerinin nazara alınacağına ilişkin Fransız mevzuatı hükümlerini etkilemez. 

(4) Madencilerin Sosyal Güvenliği Hakkındaki Kanuna göne sağlanan özel ödeneklerle birleşik ödenek
lerden yalnız Fransız madenlerinde çalışan ldmiseler yararlanırlar. 

(5) Bu Sözleşmenin 8 nci maddesinde öngörülen muamelede eşitlik prensibi, işsiz kalan işçilere gelir 
sağlanmasına ilişkin mevzuat hakkında uygulanmaz. Bu mevzuata göre sağlanan yardımlardan yararlanıl
ması, ilgili kimsenin yardım talebinde bulunduğu tarihten hemen önceki devrede en az üç ay Fransa'da ika
met etmiş olması şartına bağlıdır. 

IV. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ MEVZUATININ UYGULANMASI 

(1) (a) 1 Ocak 1919 tarihimden önce Alsace - Loraine bölgesinde işkazasına uğramış veya meslek has
talığına tutulmuş olan bir işçiye yapılması gereken yardımlar Milletler Cemiyeti Konseyinin 21 Haziran 1921 
tarihli kararına göre Fransız kurumları tarafından sağlanmamışsa ve işkazasına uğrayan veya meslek has
talığına tutulan bu işçi veya hak sahibi kimseleri Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet ediyorlarsa, 
anılan işçiye veya hak sahibi kimselerine bu ülkede ikamet ettikleri sürece Alman kurumları tarafından 
Alman işkazası mevzuatına göre henüz yapılmamış bakman yardımlar ölçüsünde bu sözleşme hükümlerine 
göre yardım sağlanır. 

(b) Bu Sözleşmemin 11 nci maddesi hükümleri, Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında meydana 
gelen işkazalariyle meslek hastalıkları nedeniyle ve Almanya dışında geçen sürelere göre, sigortalılara veya 
hak sahibi kimselerine Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında ikâmet ettikleri sürece yardım yapıla-
mıyacağına veya bazı şartlar altında yapılacağına ilişkim Alman mevzuatı hükümlerini etkilemez. 

(2) (a) Alman mevzuatıma göre ölü devre veya ek süre olarak kabul edilen sürelerin ölü devre veya 
ek süre olarak sayılıp sayılmıyacağı hususunun tesbit'nde, diğer bir Akit Tarafın mevzuatına göre mecburî 
olarak ödenen primlerle diğer bir Akit Tarafın emeklilik sigortasına göre mecburi sigortalılık hali, Alman 
mevzuatıma göre mecburî olarak ödenmiş primlerin ve Alman emeklilik sigortasına göre mecburî sigorta
lılık halinin muadili olarak kabul edilir. Sigortaya giriş tarihi ile sigorta olayının meydana geldiği tarih 
arasımda mecburî sigortalı olarak geçen takvim aylan sayısının hesaplanmasında, diğer bir Akit Taraf mev
zuatına göre geçen ve muadili süre olarak kabul edilen süreler nazara alınmadığı gibi, ilgili kimsenin aylık 
aldığı süreler de nazara alınmaz. 

(b) Yukarıdaki bent hükmü sabit ölü devreler hakkında-uygulanmaz. 
(c) Madencilerin emeklilik sigortası hakkındaki Alman mevzuatına göre, ek sürenin nazara alınması, Al

man mevzuatına göre son olarak ödenen primin madencilerin emeklilik sigortasına ödenmiş olması şartına bağ
lıdır. 

(d) Alman tazminat sürelerinin nazara alınıp alınmayacağı hususunda yalnız Alman mevzuatı uygulanır. 
(3) (a) Alman mevzuatına göre ödenmesi gereken bir meslekî malullük geliri veya genel malullük aylığı 

veyalhut yaşlılık aylığı ile diğer bir Akit Taraf mevzuatına göre ödenmesi gereken bir malullük geliri 
aynı zamana rastladığı takdirde, nazara alınması gereken yıllık ücret, bir iş kazası geçiren benzer durumda-
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ki bir işçinin kaza geçirdiği sırada Alman mevzuatına göre nazara alınması gereken ücretidir; bu amaçla 
Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde ilgili kimsenin ikamet ettiği yerde yürürlükte bulunan mevzuat, ilgi
li kimse bu ülke dışında ikamet ediyorsa, yetkili Alman emekli işleri kurumunun bulunduğu yerde yürürlük
te bulunan mevzuat uygulanır. İlgili işçinin ücreti Alman mevzuatı hükümlerine göre tespit veya yeniden he
sap edilir. 

(b) Ek yardımlar ile çocuklar için yapılan ek ödemeler ve ek sigorta zamları dışında bir iş kazası sonucu ba^ 
lanan gelirler toplamı ile bu Sözleşmenin 29 ncu maddesinin 2 nci paragrafı hükmüne göre tespit edilen nazarî 
yardım tutarı, yukarıdaki bendin uygulanmasında nazara alınan azamî miktar ile mukayese edilir. Bu mik
tar söz konusu azamî miktardan fazla ise aradaki fark indirim yapılacak normal miktarı teşkil eder. Bu mik 
tar, 29 ncu maddenin 4 ncü paragrafı hükümlerine göre sigortalılık süresine orantılı olarak bölünür; Alman
ya'da geçen sigortalılık süresine tekabül eden kısım Alman hissesinden indirilir. 

(4) Madencilerin sigorta rejimine göre tazmin niteliğindeki yardımların kesilmesi söz konusu olduğunda 
diğer bir Akit Taraf ülkesindeki maden işletmeleri Alman maden işletmelerinin muadili sayılır. 

'(5) Alman emeklilik sigortası kurumları : 
(a) Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin 1 Ocak 1957 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat 

uygulandığı; 
(b) Bir ek sürenin nazara alınması gerektiği; veya 
(c) Çocuklar için yapılan ek ödemenin nazara alınması gerektiği; 
zaman bu Sözleşmenin 29 ncu maddesinin 5 nci paragrafını uygular. 
(6) Bu Sözleşmenin III ncü Bölümünün 2 nci kısmı hükümleri demir ve çelik sanayii (Saar) emeklilik 

sigortası ile yaşlı tarım işçilerinin emeklilik sigortası hakkında uygulanmaz. 

V. LÜKSEMBURG MEVZUATININ UYGULANMASI 

(J) Bu Sözleşmenin 74 ncü maddesinin 3 ncü paragrafı hükümleri müstesna, 1 Ocak 1946 tarihinden önce 
Lüksemburg mevzuatına göre emeklilik sigortasmda (malûllük, yaşlılık ve ölüm) geçen sigortalılık süreleriyle 
muadil süreler, bu mevzuatın uygulanmasında yalnız bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte muntazır hak
ların muhafaza edildiği veya yalnız bu mevzuata veyahut yürürlükte bulunan veya aktedilecek olan iki taraflı 
anlaşmalara göre sonradan bu haklara yeniden hak kazanıldığı ölçüde nazara alınır. Bir- çok sözleşmelerin uy
gulanması halinde, en eski tarihten itibaren geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler nazara alınır. 

(2) Lüksemburg'ta sağlanan emekli aylıklarının esas kısmına hak kazanılmasında, Lüksemburg ülkesin
de ikamet etmeyen işçilerin Lüksemburg mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ikamet süreleri olarak ka
bul edilir. 

(3) Uygun olan hallerde, asgarî aylıkları artırmak için sağlanan ek yardımlarla çocuklar için yapılan ek 
ödemeler, esas kısımda hangi orantı uygulanmışsa o orantıya göre ödenir: bu ödemelerden Devlet ve beledi
yeler sorumludur. 

VI. HOLLANDA MEVZUATININ UYGULANMASI 

A) Hollanda mevzuatının genel yaşlılık sigortası hakkında uygulanması 

(1) Bu Sözleşmenin 29 ncu maddesinin uygulanmasında, 1 Ocak 1957 tarihinden önce sigortalının onbeş 
yaşından sonra Hollanda'da ikamet ettiği veya diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet etmekle beraber, Hol
landa'da bir işveren emrinde ücretli bir işte çalıştığı sırada geçen süreler sigortalılık süresi olarak nazara 
alınır, 

(2) Yukarıdaki paragrafta belirtilen sürelerin, diğer bir Akit Tarafın mevzuatına göre ödenmesi gereken 
yaşlılık aylığının hesaplanmasından nazara alınan sürelerle aynı zamana rastlaması halinde, nazara alınması
na gerek yoktur. 
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(3) Evli bir kadının kocasının, Hollanda mevzuatına göre, genel yaşlılık sigortasından aylık almaya hak 

kazanmış olması halinde, evli olan ve altmışbeş yaşına bastığı tarihten önceki devreye rastlayan evlilik süresi 
içinde bir veya birden fazla Akit Taraf ülkesinde ikamet eden kadının bu devre içinde geçen süreleri de, ko
casının anılan mevzuata göre geçen veya yukarıdaki 1 nci paragrafta söz konusu edilen' sürelerle aynı za
mana rastladığı ölçüde nazara alınır. 

(4) Yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler, bir kadına diğer bir Akit Tarafın mevzuatına göre ödenmesi 
gereken yaşlılık" aylığının hesaplanmasında nazara alınan veya bu kadına anılan mevzuata göre yaşlılık ay
lığı ödenen sürelerle aynı zamana rastladığı takdirde nazara alınmaz. 

(5) Evli bir kadının kocasının Hollanda mevzuatına göre yaşlılık sigortasına tabi olması veya yukarıdaki 
1 nci paragraf anlamında sigortalılık sürelerini tamamlamış bulunması halinde, yukarıdaki iki paragraf hüküm
leri kıyas yolu ile uygulanır. 

(6) 1 Ocak 1957 tarihinden önce geçen süreler yalnız ilgili kimse ellidokuz yaşından sonra altı yıl sü
rekli olarak bir veya birden fazla Akit Taraf ülkesinde ikamet etmiş ise ve halen de bu Taraflardan birinin 
ülkes'inde ikamet ediyorsa, yaşlılık aylığının hesaplanmasında nazara alınır. 

B — Hollanda Mevzuatının Genel Dul ve Yetimfer Sigortası hakkında uygulanması 
(1) Bu Sözleşmenin 29 ncu maddesinin uygulanmasında, 1 Ekim 1959 tarihinden önce ölen kişinin 

onbeş yaşını doldurduktan sonra Hollanda'da ikamet ettiği devrede veya diğer bir Akit Taraf ülkesinde 
ikamet etmiş olmakla beraber, Hollanda'da bir işveren emrinde bir ücret karşılığında çalıştığı devrede ge
çen süreler de Hollanda mevzuatına göre genel dul ve yetimlıer sigortasında geçen süreler olarak nazara 
attımr. 

(2) Yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler, diğer bir Akit Taraf mevzuatına göre ölüm sigortasında 
geçen sürelerle aynı zamana raslarsa nazara alınmaz. 

C — Holanda Mevzuatının îşgöremezMk Sigortası hakkında uygulanması 
(1) ıBu Sözleşmenin 29 ncu maddesinin uygulanmasında, Hollanda'da 1 Temmuz 1967 tarihinden 

önce ücreti veya benzeri bir işte geçen süreler de Hollanda îşgöremezlik Sigortası mevzuatına göre geçen 
sigortalılık süreleri olarak nazara alınır. 

(2) Bu süreler Hollanda'da 1 Temmuz 1967 tarihinden önce geçmişse, yardımların hesabında esas 
alınacak kazançlar, işgöremezik sigortası hakkındaki geçici hükümleri de ihtiva eden 2 Şubat 1967 tarihli 
Kanunda belirtilen ve 1 Temmuz 1957 tarihinden beri ücret endeksleri değişikliklerine göre ayarlanmış olan 
miktar üzerinden tespit edilir. 

(3) Daha önce mevcut olan malûllüğün, malûllük yardımı yapılmasına mesnet teşkil eden nedenden 
başka bir nedenle ağırlaştığı açıkça belli olmuşsa, bu Sözleşmenin 35 nci maddesinin 1 nci paragrafıma 
(a) ve (b) beın'tfeni, derecesi 45Uen az olan bir malûllük medeniyle yapılacak yardımların hesaplanmasında Hol
landa kurumlan tarafından uygulanmaz; 

D — Hollanda Mevzuatının isteğe Bağlı Sürekli Sigorta hakkında uygulanması 
Bu Sözleşmenin 8 nci maddesinde belirtilen muamelede eşitlik prensibi, indirimli prim ödenmesi söz 

konusu olduğunda, isteğe bağlı sürekli yaşlılık sigortası hakkında uygulanmaz. 

VII. — NORVEÇ MEVZUATININ UYGULANMASI 

17 Haziran 1966 tarihli Millî Sigorta Kanununun 1 nci maddesinin 4 ncü paragrafının ikinci bendi hü
kümleri Norveç vatandaşı olmayanlara teşmil edilemez. 

Bir Norveç işvereni emrinde çalışanlar müstesna, Norveç mevzuatı, Spitzibergen adalarında bulunan ve 
Norveç vatandaşı olmayan kimselere teşmil edilemez. 
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VIII. — İSVEÇ MEVZUATININ UYGULANMASI 

İsveç Hükümeti, işsizlik yardımları bakımından, bu Sözleşme hükümlerinin, isveç için yürürlükte olduğu 
ölçüde, kabul edilmiş işsizlik sandıkları tarafından uygulanmasını teşvik etmeyi taahhüt eder. 

IX — İSVİÇRE MEVZUATININ UYGULANMASI 
(1) ıBu Sözleşmenin 8 nci maddesinde belirtilen muamelede eşitlik pnensüM: 

(a) Yabancı ülkelerdeki İsviçreli vatandaşların tabi oldukları isteğe bağlı yaşlılık ve ölüm sigortası üe 
isteğe bağlı malûllük sigortası; 

(b) İsviçre'deki bir işveren hesabına yabancı ülkelerde çalışan İsviçreli vatandaşların tabi oldukları 
yaşlılık, ölüm ve malûllük sigortaları; 

(c) Yabancı ülkelerde ikamet eden İsviçrelilere yapılan sosyal yardımlar; 
(d) Yaşlılık ve ölüm sigortalarına göre i Temmuz 1883 tarihinden önce doğmuş olan İsviçreli vatan

daşlara veya hak sahibi kimselerine ödenen özel aylıklar; 
hakkında uygulanmaz. 
(2) Akit Tarafların vatandaşları yardım talebinde bulundukları tarihten hemen önceki devrede İsviçre'de 

sürekli olarak beş yıl ikamet etmiş olmak şartiyle, olağanüstü malûllük veya yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

Akit Tarafların vatandaşları, yaşlılık aylığının söz konusu olması halinde, yardım talebinde bulundukları 
tarihten hemen önceki devrede İsviçre'de sürekli olarak on yıl, ölüm aylıklarının veya bunun yerine ödenen 
yaşlılık aylıklarının söz konusu olması halinde de, yardım talebinde bulundukları tarihten hemen önceki dev
rede, ölen kişinin İsviçre'de sürekli olarak beş yıl ikamet etmiş olması şartiyle, olağanüstü yaşlılık ve ölüm 
aylıklarından yararlanırlar. 

Bir takvim yılı içinde İsviçre ülkesi dışında kalınan sürenin üç ayı geçmemiş olması halinde, söz konusu 
ikamet süresi kesintisiz süre olarak kabul edilir. İlgili kimsenin İsviçre'deki yaşlılık ve ölüm sigortasından 
muaf tutulduğu ikamet süresi, gerekli ikamet süresinin hesabında nazara alınmaz. 

(3) Akit Taraflar vatandaşlarının İsviçre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına göre yardıma hak kazan
mış olmaları halinde, İsviçre sigortasına göre ödenmesi gereken aylık tutarlarının hesaplanmasında bu sözleş
menin 29 ncu maddesinin 5 nci paragrafı hükümleri uygulanır. 

(4) İNormal malûllük aylığına hak kazanılmasınla söz konusu olması halinde, Akit Tarafların vatandaşları 
malûllüğün meydana geldiği tarihte herhangi bir Akit Tarafın emeklilik sigortası kapsamında iseler veya her
hangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre malûllük yardımından yararlanma hakkına sahip iseler, İsviçre mev
zuatına göre de sigortalı sayılırlar. 

(5) (a) Akit Tarafların vatandaşları rehabilitasyon yardımlarından yararlanacakları tarihten hemen önceki 
devrede en az bir tam yıl İsviçre sigortasına prim ödemişlerse, İsviçre'de ikametgâhlarını muhafaza ettikleri 
sürece, Federal malûllük sigortası mevzuatına göre, rehabilitasyona tabi tutulmalarını isteyebilirler. 

(b) Akit Tarafların vatandaşlarından ücretli bir işte çalışmayan eşlerle dul kadınlar ve küçük yaştaki ço
cuklar İsviçre'de rehabilitasyon yardımlarından yararlanacakları tarihten hemen önceki devrede aralıksız en 
az bir yıl ikamet etmişlerse, ikametgâhlarını İsviçre'de muhafaza ettikleri sürece, Federal malûllük sigortası 
mevzuatına göre rehabilitasyona tabi tutulmaları isteğinde bulunabilirler. 

(c) Akit Tarafların vatandaşı olan küçük yaştaki çocuklar, İsviçre'de ikamet ediyorlarsa ve doğdukları 
tarihten beri de malûl iseler veya doğdukları tarihten beri aralıksız İsviçrede ikamet ediyorlarsa, Federal malûllük 
sigortası mevzuatına göre rehabilitasyona tabi tutulmalarını isteyebilirler. 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 271 
Toplantı : 3 

İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 Sayılı Yasanın 11 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (1 /470) 

9.3. 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızdan önerilen 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa önerimiz 14.1.1976 
tarihinde Adalet Komisyonuna 2/470 esas numarası ile gönderilmiştir. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 45 gün içinde öneri komisyonca görüşülemediğinden Genel Kurul 
gündemine alınmasını saygı ile dilerim. 

İstanbul 
Engin Unsal 

21 . 5 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine dair yasa teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ve rica ederim. 

İstanbul 
Engin Unsal 

GEREKÇE 

Yürürlükte bulunan 275 sayılı Yasamn 11 nci maddesi toplu iş sözleşmesi uygulanmasında çağrı yetkisi 
üzerindeki uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgilidir. 

275 sayılı Yasanın kabul edildiği 15 . 7 . 1963 tarihinden bu yana ortaya konulan uygulama işçiler ve sen
dikalar arasında anılan madde yüzünden çok ciddî çekişmelerin ve işçiler açısından zaman ve parasal güç 
kaybının somut örneklerini vermiştir. Sendika yönetici eri temsil yetkisi konusunda gereksiz zaman ve para 
israf ederek sendikacılığın güçlenmesine yeterince katkıda bulunamamışlar ve sendikacılığı kısır bürokratik 
işlemlerin odak noktası haline getirmişlerdir. 

Yürürlükteki yasada düzenlenen biçimi ile işçilerin sendika seçimi demokratik yöntemlerle de bağdaşma
maktadır. İşçilerden sendikaya girişte tarihsiz ve birden çok üye giriş beyannamesi alınmakta ve sonradan işçi 
•o sendikadan ayrılsa bile, özgür düşüncesinin aksine, o sendikanın üyesi olarak gösterilecek resmî daireler 
bile yanıltılabilmektedir. 

Bunu önlemek ve işçinin kendisini temsil edecek gerçek sendikayı seçmesini sağlamak için 275 sayılı ya
samn 11 nci maddesinin değişmesi gerekmektedir. Bu değişiklik işçinin özgür düşüncesini, gerçek tercihini 
belirleyecek biçimde olmalıdır. 

Bunu sağlayacak en güvenilir yol işçinin sendikasını oylama yolu ile seçmesidir. 
İşçinin kendi adına toplu iş sözleşmesi yapacak ve kendisini temsil edecek sendikayı oylama yolu ile seç

mesine karşı bazı itirazlar ileri sürülebilir. Denebilir ki, işçi bu yöntemde en çok çıkar sağlayacağım belirten 
sendikayı seçebilir ve bu yoldan sendikalar işçilere gerçek dışı beyânda bulunmaya zorlanabilir. 

Bu tür iddialar ancak işçiyi gerçekten tanımayan çevrelerde ileri sürülebilir. İşçilerimiz ulaştıkları bilinç 
-düzeyinde kendi çıkarlarını koruyacak duruma gelmişlerdir. 

Endüstriyel ilişkiler sisteminin demokratikleştirilmesi için sözü edilen değişikliğin yapılması zorunludurs 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ENGİN ÜNSALTN TEKLİFİ 

275 Sayılı Yasanın 11 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi üzerinde uyuşmazlık : 

Madde 11. — Adres alma, bildiri ve ilân koşullarım yerine getiren meslekî kuruluşun çağrısına aynı iş
kolunda kurulu işçi sendika ve federasyonları ilân tarihinden, ilân yapılamıyorsa bildirinin alındığı tarihte» 
itibaren 6 işgünü içinde işkolu düzeyinde Çalışma Bakanlığına işyeri düzeyinde ilgili bölge çalışma müdür
lüğüne itiraz edebilirler. İtirazlar, yetki isteyen kuruluşun üye çoğunluğuna sahip olup olamadığı yanında ya
pılacak toplu iş sözleşmesini bu yasa ve 274 sayılı Yasaya göre hükümsüz saydırabilecek noksanlıkları kap
sayabilir. İtiraz eden sendikalara da aynı noksanlıkları olduğu yolunda karşı itirazlar yapılabilir. 

1. Bir işyeri için istenen yetkiye karşı itiraz: 
İşyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğü : 
a) Yalnızca çoğunluğa yapılan itirazları 3 işgünü içinde oylama yapılması isteği ile iş mahkemesine gön

derir. 
b) Çoğunluğa yöneltilenler dışındaki itirazları yerinde görmez ise gerekçeleriyle birlikte uyuşmazlık dos

yasını 3 işgünü içinde iş mahkemesine gönderir. 
c) İtirazı yerinde görür ise hangi nedenlerle kabul edildiğini gösteren kararını 3 işgünü içinde vererek 

taraflara tebliğ eder. Bu karara karşı 6 işgünü içinde iş mahkemesine itiraz olunabilir. 

(b) ve (c) bentlerine göre yapılacak, müracaat ve itirazlar iş mahkemesince 3 iş günü içinde karara bağlanır. 
Çağrı yapan sendikanın çoğunlukta olup olmadığı veya yetki isteyen ve itiraz eden sendikalardan hangisinin 
işyerindeki işçilerin salt çoğunluğuna sahip olduğunun sapta'nması için iş mahkemesi hâMminin atayacağı üç 
kişilik bir seçim kurulunun denetiminde oylama yapılır.: Seçim kurulunun bir üyesinin bölge çalışma müdürlüğü
nün vereceği isimler arasından atanması zorunludur. Seçim kurulunun giderlerini iş mahkemesi hâkimi tayin 
eder. Bu giderler yetki isteyen ya da itiraz eden sendika veya sendikalar arasında eşit olarak bölünür ve oylama 
gününden önce mahkeme veznesine depo edilir. Payına düşen gideri yatırmayan sendika veya sendikalar oyla-: 
maya katılamaz. Oylamaya işyerinde oylama tarihinde 6 ay çalışmış olan işçiler katılır. Kuruluşu 6 aydan az 
olan işyerlerinde bu koşul aranmaz. 

Oylamaya o işyerinde çalışan faıkaıt izinli ya da istirahatli olan işçiler de katılabilir. Oylamaya katılanların 
saltçoğunluğu yetkili sendikayı belirler. Oylamaya ikiden çok sendika katılıyorsa en çok oyu alan sendika yet
kili sayılır. 

Oylama sonucu bir tutanakla tespit edilir. Oylama işlemine karşı oylama tarihinden Mbaren 3 iş günü için
de itiraz edilebilir. İtiraz süresi sonunda iş mahkemesi 6 iş günü içlinde vereceği kararda yetkili sendikayı belir
tiri 

İş mahkemesinin oylama işlemine yapılan itirazlar ve yetkili sendika konusunda vereceği karar kesindir. 
Oylama gizli oy, açık tasnif yolu ile yapılır. Oylamanın yapılması itirazın bölge çalışma müdürlüğünce iş 

mahkemesine intikali tarihinden itibaren 15 günü geçemez. Hâkim oylama gününü, oylamanın başlayacağı saati 
tespit ederek taraflara, işverence ve bölge çalışma müdürlüğüne 'bildirir,' 

Oylama ile ilgili her türlü işlerde bölge çalışma müdürlüğü görevlidir.' 
İş uyuşmazlıklarının çokluğuna göre, Adalet Bakanlığınca, iş mahkemelerinden biri sadece yetki ve oylama 

konularını çözümlemek için görevlendirilebilir. 

İşverenleri temsil bakımından işverenler ve işveren sendikjaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları yazıh 
çağrı tarihinden başlayarak 3 iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce karara bağlanır. Bölge çalışma mü-. 
düklüğünün bu konuıdaıkî kararlarına, ilgillec kendilerine yapılacak yazıh bildiri tarihinden başlayarak 3 iş günü 
içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilir. Bu itiraz 6 iş günü içlinde seri mahkeme 
usulü ile kesin olarak karara bağlanır, 

Millet Metlisi (S. Sayısı : 271) 



— 3 — 
Bu maddede geçen iş mahkemesi deyimi işyerinin bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahke

medir., 

II. - İşkolu içinde istenen yetkiye- itiraz: . 
Bir işkolundaki işyerlerini kapsamak üzere yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili toplu görüşmelerde işçileri 

temsil bakımından işçi federasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları veyaıhut işverenleri temsil 
bakımından işveren federasyon ve sendikaları ve işverenler arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları yazılı çağrı ta
rihinden başlayarak 15 işgünü içinde Çalışma Bakanlığınca tüzükte gösterilen yöntemlerle karara bağlanır. 

Bakanlık yapılan itirazların tümünü karara bağlamaya yetkilidir. Çalışma Bakanlığının bu konudaki karar
larının ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde Yargıtay Başkanlı
ğına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yargıtayın iş davalarına bakmakla görevM dairesi tarafından 6 işgünü 
içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bu kanunun 12 nei maddesinin 3 bendinin 2 nci fıkrası gereğince yapılacak itirazlar da bu madde hüküm
lerine tabidir. 

Çağrıya itiraz edilmemesi halinde itiraz süresinin bitimini izleyen gün, ilgisine göre Çalışma Bakanlığı veya 
bölge çalışma müdürlüğünce yetkisi kesinleşen sendikaya bir yetki belgesi verilir. 

Yetki konusunda bu kanunla getirilen hükümler dışında alınacak yargı kararları ile yetki tespit işlemleri 
durdurulamaz. Yetki kesinleştikten sonra, yetkiye yönelen idarî ve kazaî itiraz ve müracaatlar dinlenmez. 

Bu kanun gereğince işyeri düzeyinde alman yetki, kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde işverenin toplu 
görüşmeye çağrılmaması halinde düşer. 

işkolu yetkisi, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl süre ile geçerlidir.; Toplu iş sözleşmesi yetkisinin kesin
leştiği tarih, itiraz süresinin bitimi veya mahkeme kararlarının yetkili sendikaya tebliğ tarihidir. 

Bu madde ile Çalışma Bakanlığına veya bölge çalışma müdürlüklerine verilen görevlerin ne şekilde yürütü
leceği, üç ay içinde çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar tüzükle tespit edilece
ği belirtilen hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür^ 

MADDE 3. — Bu Kanun yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

>mmm • • 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 273 
Toplantı : 3 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 Arkadaşının, En Az Geçim 
İndiriminin Yükseltilmesine ilişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 38 
nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2/335) 

10 . 3 , 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin yasa önerimizi» Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı 
arkadaşımızla birlikte 31 . 12 . 1974 tarihlinde Millet Meclisine sunduk. (2/335) 

Yasa önerimiz 31 . 12 . 1974 tarihinde Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderildik 

Araldan bir sene 3 ay geçtiği halde yasa önerimiz Komisyonda sonuçlandırılmıamışitır. 
Özellikle işçilerin, memurların, hizmetlilerin yaşamlarıyle ilgili bu yasa önerisinin, İçtüzüğün 38 nci mad

desi gereğince doğrudan doğruya gündeme alınmasını öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

5 . 12 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin yasa önerimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 

İstanbul Milletvekili Kastamonu Milletvekili Eskişehir Milletvekili Ankara Milletvekili 
Reşit Ülker Sabri Tığlı Ayşe Aliye Koksal Feriha Öztürk 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın 41 ncii maddesinde «İktisadî ve sosyal hayatın düzeni» nin nasıl olması gerektiği göste
rilmiştir. Bu «Herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre dü
zenlenecektir» 

Yine Anayasamızın 45 nci maddesi «Ücrette adalet sağlanması» başlığı altında şu esasları koymuştun; 
«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamala
rına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.» 

Asgarî ücret Anayasal kaynağını .bu maddelerde bulmaktadır. 
Çalışanların insanilik haysiyetine uygun, yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde 

etmeleri, bir taraftan asgarî ücret ve toplu sözleşmelerle, diğer taraftan Gelir Vergisindeki «En az geçim 
indirimi» nin makûl bir ölçüde tutulmasryle sağlanabilir. 

Gerçekte asgarî ücretin en az geçim indirimi olarak saptanması ideal bir görüştür. Ancak, vergi ge
lirleri ve verimliliği yükseMıkneden böyle bir yola gidilmesi olanaksızdır. Ecevit Koalisyon Hükümeti bu ne
denle «En az geçim indiriminin yeniden gözden geçirilmesini kabul etmişti. Bu nedenle bu öneride ger-: 
çekçi bir görüşten hareket edilerek 31 . 12 . 1960 gün 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasındaki asgari geçim 
indirimi halkları hayat pahalılığmdaiki artış ve paranın değerindeki düşüş göz önüne alınarak önemli bir mik-: 
tarda yükseltilmektedir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER VE- 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin yasa önerisi 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 gün 193 Sayılı Gelir Vergisi Yasasının 31 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiş* 
Girilmiştir: 

Madde 31. — Mükelleflerin günde 15, ayda 450, yılda 5 400 lirayı aşmayan gelirleri vergiye talbi tutu
lamaz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 9, ayda 270, yılda 3 240 lira, çocukların her biri için günde 
6, ayda 180, yılda 720 Ura ilâve ödiir. 

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim günde 10, ayda 300, yılda 2 160 lira.; Yu'karıki indirim 
hadlerine ilâve edilir. «Haftalık ücretlerde yedi gün» üzerinden indirim yapılır. 

Ana ve baibasım kaıylbeltrriiş torunlardan mükellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tabi geliri bulun-f 
mayanlar bu maddenin uygulanmamda öz çocuklar ıgiıbi hesalba kaitılır. 

Vergiye tabi gelirler, yukarıdalci hadleri aştığı takdirde bu hadler için hesaplanan vergiler mükellef-* 
lerin vergilerinden indirilir. 

MADDE 2. — Bu yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu yasayı Balkanlar Kurulu yürütür. 

* • — » I I 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 273) 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 347 

Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 Ay
ları Hesabına Ait Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Komisyonu 

Raporu (5/43) 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme 

Komisyonu 
Esas No. : 5/43 
Karar No. : 8 

Hesaplan İnceleme Komisyonu Raporu. 

18.5. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

26 813 586 61 Aralık 1975 başında Banka'da mevcut para. 
146 627 152 91 Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

173 440 739 52 Toplam. 
92 737 527 10 Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

80 703 212 42 Mart 1976 başında Banka'da mevcut para. 

M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları incelendi: 
Aralık 1975'te Ziraat Bankasındaki 26 813 586 61 liralık mevcudu ile Aralık 1975 Ocak, Şubat 1976 ay

larında Hazineden 146 627 152 91 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 173 440 739 52 
lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 92 737 527 10 lira tenzil edildikten sonra Mart 1976 başında Bankadaki ka
sa mevcudunun 80 703 212 42 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıkdaki defterlerle sarf evrakının birbirine 
uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Adana 

Battal Koksal 
Kâtip 

K. Maraş 
Mehmet Özdal 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

K. Maraş 
Oğuz Söğütlü 

Başkanvekili 
Balıkesir 

Ahmet Akçeel 
Denetçi 

Van 
Muslih Görentaş 

Ankara 
Kemal Ataman 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

M. Necati Kalaycıoğlu 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Ankara 
Y. Ziya Yağcı 

içel 
Çetin Yılmaz 

Mardin 
Seyfi Güneştan 
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