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kanı Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/294) 290 

2. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birinci sı
nıf ikmal maddeleri sefer stoklarının temini ve 
depolanmasına ilişkin kanun tasarısının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/41, 
3/296) 293; 

3. — 4 Temmuz 1972 tarihli ve 1602 sayın 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 
'bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki maddesinin 
yürürlükten kaldırılması ve bu (Kanuna bir ek 
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı
nın geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/35, 3/295) 293 

4. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak* 
sakal'ın, 197 sayıh Motorlu Kara Taşıtları Ver^ 
gisi Yasasam değiştiren yasa teklifinin geri veril-! 
meşine dair önergesi. (2/191, 4/101) 293 

5. — İçel Milletvekili Ali Haydar Eyübog-
Iu'nun, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine dair önergesi. {4/100) 293! 
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Sayfa 
C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması Önergeleri 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar

kadaşının, hayat pahalılığı konusunda Anayasa^ 
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-

• ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 
2. — Niğde MiBetveMli Sadi Somuncuoğhı 

ve 10 arkadaşının, Malatya olaylarında Başba
kan ve İçişleri Bakanının tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşla

rının çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri ba-
knnından değerlendirilmesi hakkında kanun ta* 
şansı ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 
Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı'nun, Sos-
yal Güvenlik Sözleşmesi aktedîlmiş ülkeler ile 
Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanların yaş
lılık aylıkları hakkında kanun teklifi, Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığh'mn, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan iş
çilerimizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi. Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal 
güvenliğe ve çalışma sürelerinin değerlendiril-! 
mesi hakkında kanun teklifi, Ankara Milletve
kili Kenan Durukan'ın 506 sayılı Sosyal Sigor-
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talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Afyonkarahisar Milletvekili Gü
neş Öngüfün Yurt dışında çalışan Türk vatan-ı 
daşîannın çalışma sürelerinin değerlendirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 
2/437, 2/444, 2/474, 2/481) (S. Sayısı : 65) 294:308 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 

9 arkadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin 
zarara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. ^10/19) 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 321 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 321 
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-! 

maz'ın, Elazığ - Maden İlçesi Belediye Başkanı
nın göreve başlamasının engellendiği iddiasına1 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı* 
nın yazılı cevabı. (7/198) 321:322 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve 
nakillere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan 
özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/203) 322:323! 

3. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'm, 
Kayseri YSE Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un ya-
zıh cevabı. (7/208) 323 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görevle yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı Gü
neş öngüt'e Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete 
Tan'ın. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'na Devlet Bakanı SaKJı YıHız'ın, 

Milli Savunma Bakam, Hasan Esat Işık'a Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun ve 

Görevle yurt dışına gidecek olan Başbakan Bü
lent Ecevit'e Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcı

sı Orhan Eyüboğlu'nun. 
Devlet Bakanı Hikmet Çetin'e İşletmeler Bakanı 

Kenan Bulutoğlu'nun. 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma 

Bakanı Hasan Esat Işık'ın, 
Devlet Bakanı Enver Akova'ya Gümrük ve Te

kel Bakanı Tuncay Mataracı'nın, 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın, 

— 282 
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Dışişleri Bakam Gündüz Ökçün'e Devlet Bakam 
Hikmet Çetinin vekillik etmelerinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde 
TBMM'ni temsil edecek heyetin asıl ve yedek üye-
lerjne. 

Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu üyelikle
rine, 

Parlamentolararası Birliği Türk Grupu üyelikle
rine siyasi parti gruplarınca ve 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonu içinde AP Müşterek Grup 
Başkanlığınca gösterilen adaya dair Başkanlık tezke
releri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı ve 9 arkada
şının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernekler ko
nusunda bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/22) okundu; gündemdeki yerini alaca
ğı ve sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

AP Millet Meclisi Grup BaşkanvekiH Hayrettin 
Turgut Toker ve 12 milletvekilinin, Anadolu Ajansı 
Genel Kurul toplantısının ve Yönetim Kurulu seçimi
nin yasalara aykırı olarak yapılmasına ve CHP ile 
Hükümetin tek taraflı sesi haline getirilmesine göz 
yumdukları iddiasıyla Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğhı, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/3) de okun
du; önergenin gündeme ahnıp alınmayacağı konusun
daki görüşmelerin 26.4.1978 Çarşamba günkü Bir
leşimde yapılmasına dair Danışma Kurulu önerisi 
kabul edildi. 

Başkanlıkça Plan ve Adalet Komisyonlarına ha
vale edilmiş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1897 saydı Kanımla değişik ek geçici 8 
nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/120) ile benzeri konular
da düzenlemeler ve değişiklikler ihtiva eden 2/34, 
2/115, 2/121, 2/314, 2/355, 2/502 ve 2/511 esas» nu
maralı kanun tekliflerinin önce Adalet Komisyonun
da incelenmesine dair Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve 

Aynı tasarı ve teklifler hakkında önce Adalet Ko
misyonunun görüş bildirmesine dair Plan Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi ile; 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydanın, Milli Sa
vunma Komisyonu üyeliğinden. 

Ankara Milletvekili A. Hayri Elçioğhı'nun da Sa
yıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine dair 
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önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanhk 

Divanı üyelerinden oluşacak bir Parlamento heyeti
nin ülkemize davet edilmesinin ve 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş
kanının, TBMM üyelerinden oluşacak bir heyetin 
Macaristanı ziyaret maksadıyla vaki davetlerine icabet 
olunmasının uygun görüldüğü hakkındaki Başkanhk 
Divanı mütalaalarının Genel Kurulun tasvibine su
nulmasına dair Başkanlık tezkereleri ile, 

İzmir Milletvekili Mustafa öztine hastalığı nede
niyle izin verilmesi ve 

Bu yasama yılında 2 aydan fazla izin alan İzmir 
Milletvekili Mustafa öztîn'e ödeneğinin verilmesi 
kabul edildi. 

Konya Milletvekili Şener BataTın, tslami tümler 
Akademileri. (2/34), 

Yozgat Milletvekilli Ömer Lütfi Erzurumluoğhı' 
nun, Idarei Umumiye! Vilayat Kanununun 16.7.1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 116 ve 140 ncı 
maddelerinin değitirihnesine ve bir ek madde eklen
mesine dair. (2/491) ve 

İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nin, Devlet 
ve dar gelirli halk için araç ve yedek parça sağlama 
ofisi hakkında, (2/384) kanun tekliflerinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergeleri reddo-
lundu. 

Denizle ifişMIerimizin ve denizciliğimizin getiştuile-
memesinin nedenlerini saptamak amacıyla. (10/1). 

TRT Kurumu konusunda. (10/4). 
Fındık konusundan (10/5) kurulmuş bulunan Mec

lis Araştırması komisyonlarının görev sürelerinin 3 ay 
ve 

Bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını saptamak 
amacıyla (10/2) kurulmuş bulunan Meclis Araştır
ması Komisyonunun görev süresinin de 1 ay uzatıl
masına dair komisyon başkanhkları tezkereleri kabul 
edildi. 

Danışma Kurulunun: 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 

verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek ama
cıyla ahnacak ekonomik ve mali önlemler hakkında 
yetki kanunu tasarısına ilişkin, esas komisyon başkan
lığının, İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre verdiği 
önerge ile; 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair 5016 saydı Kanunda değişiklik ya
pılmasına ilişkin ve 
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Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çatışma 
sürelerinin sosyal güvenlik bakımından değerlendiril
mesi hakkındaki kanun tasarılarının, gündemin «Su
nuşlar» kısmından sonra diğer bütün isterden önce 
görüşülmesine dair önerisi kabul edildi. 

Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 
verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıy
la alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında 
yetki kanunu tasarısının (1/97), üzerinde verilmiş 
önergelerle birlikte geri verilmesine dair Plan Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi okundu; tasarının geri 
verildiği bildirildi. 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yet
ki verilmesine dair 5016 sayın Kanuna ek Milletler
arası Para Fonu Anasözlesmesfnde değişiklik yapıl
masına dâ ir Andlaşmasmın uygun görülmesi ve Mil
letlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki veril
mesine dair Kanunun 798 sayıh Kanunla değişik 2 nei 
maddesini değiştiren 28.5.1970 tarih ve 1265 saydı 
Kanunun 1 nci ve 2 nei maddeleri ile Milletlerarası 
Finansman Kurumuna katılmak için Hükümete yet
ki verilmesine dair 6850 sayıh Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

(1/50) (S. Sayısı : 59) maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul 
edildiği açıklandı. 

Yurt dışında çahşan Türk vatandaşlarının çalış
ma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değer
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı ve ilgili kanun 
teklifleri (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 2/481) (S. 
Sayısı : 65), Komisyon yetkilisi ve ilgili Bakanın 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle erte
lendi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkadaşının, 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları konusunda 
bir Genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 
kabul edilerek, Genel görüşme gününün Danışma 
Kurulunca saptanacağı bildirildi. 

25 Nisan 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19,43'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öıtorun 
Başkamvekifi 

Memduh Ekşi 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

No. : 49 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 4 . 1978 Pazartesi 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Tabii Üyesi Selâhattin Özgür' 

ün, 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla değişik ek geçici 2 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/570) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — Yozgat MiHetvekiü Ömer Lütfi Erzurunı-
luoğlu'mın, 6972 sayıh Korunmaya Muhtaç Çocuk
lar hakkındaki Kanunda değiş'klrk yapılması hakkın
da kanun teklifi. (2/571) (Plan ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonlarına) 

3. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Erzurum-
luoğlu'nun, 13 , 7 . 1965 tarih ve 648 sayıh Siyasi 
Partiler Kanununun 30, 32, 36 ve 47 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/572) 
(Aaîet ve Anayasa komisyonlarına) 

Tezkere 
1. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/293) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
1. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların 

aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran tnan'ın, özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden ayhk 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 , 4 ,1978) (Gündeme) 

2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili llyas Kıhç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti-

284 — 
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rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine iliş
kin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tari
hi : 21 . 4,1978) (Gündeme) 

C. Senatosundan Dönen İş 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyele

ri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarhi ve 1824 sayıh Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi. (1/32) (Anayasa Komis
yonuna) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 

in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'mn ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

2. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/64) 

3. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma Bakarandan sözlü soru 
önergesi. (6/65) 

4. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlce Başkanı
nın gözaltına almış nedenlerine Uişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

25 . 4 . 

Tasarılar 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
10186 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı 
(Cezaların İnfazı hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
bazı maddelerinin ve 5435 saydı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine dair Kanunun, bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı. (1/130) ((Adalet Ko
misyonuna) 

2. — Taşınmaz mal kiraları kanunu tasarısı. 
(1/131) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun •? Şeydi Vakkas Türbesine ilişkin Kültür ve 
İmar ve İskân bakanlarından yazdı soru önergesi. 
(7/225) 

2. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağh'nın, 
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu seçimlerine iliş
kin Maliye Bakanından yazıh soru önergesi. (7/226) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 
10 arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İç
işleri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/24) 

No. : 50 

1978 Salı 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 36 

arkadaşının, 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasının 29, 35, 
39, 41, 42 ve geçici 2 nci maddelerinin yeniden düzen
lenmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair yasa 
teklifi. (2/573) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonlarına) 

2. — Trabzon Milletvekili Rallimi Kumaş'ın, dok
torların tahsilleri kadar mecburi hizmet yüklenmefe-
rine ve reçetelerin Maliye Bakanlığı tarafından ha
zırlanmasına dair kanun teklifi. (2/574) (Plan, Sağlık 
ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

3. — Trabzon MiHetvekffi Rahmi Kumaş'ın, te
levizyonda da seçim propagandasının yapılmasının 
sağlanmasına ilişkin kamın teklifi. (2/575) (İçişleri, 
yasa önerisi. (2/576) (Anayasa Komisyonuna) 

4. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, se
çim propagandasında kullanılan basılnar üzerinde re-
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sim bulundurulması yasağının kaldırılmasına ilişkin 
yasa önerisi. (2/576) (Anayasa Komisyonuuna) 

5. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Erzurum-
luoğfrı'nun, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 77 nci 
maddesine 4 ncü fıkra, 78 nci maddesine 5 nci fıkra, 
eklenmesine ve 93, 96, 98, 103 ve 105 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/577) (İç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

Raporlar 

1. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih 
ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sayılı 
Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince hararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa* 
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1978) (GÜNDEME) 

2. — Milli Savunma eski Bakanı İlhamı Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 24.4.1978) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale, Nizametin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 136 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Vakit kay
betmemek için, sonradan teşrif eden sayın arkadaş
ların tezkere ile varlıklarını bildirmelerini rica ediyo
rum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Sebatı Ataman'in, ülke 
ve millet bütünlüğü konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç söz istemi vardır. 

Ülke ve millet bütünlüğü konusunda, Ankara Mil
letvekili Sayın Sebati Ataman, buyurun efendim. 

Sayın Ataman, söz süreniz 5 dakikadır efendim. 
SEBATI ATAMAN (Ankara) — Teşekkür ede

rim efendim. 
Sayın Başkan, gündem dışı konuşmama başlama

dan önce, Grupumun ve Yüce Meclisin bütün üye
lerinin katılacaklarına emin olduğum bir hissi ifade 
etmek istiyorum. 
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Zonguldak'ta meydana gelen feci ve müessif bir 
kaza neticesinde hayatlarını kaybeden yeraltı işçisi 
vatandaşlarımızın aziz ruhlarına rahmet diliyorum ve 
geride bıraktıkları yakınlarına Cenabı Haktan ecir ve 
sabır niyaz ediyorum. 

Muhterem Başkan, müsaade ederseniz şimdi gün
dem dışı konuşmama başlayacağım. 

Değerli milletvekilleri, sizlere, hepsi söylenmiş, ya
zılmış, basılmış, yayımlanmış ve bilinen bazı metin
lerden, manalarını bozmamaya gayret ederek çıkar
dığım birkaç parçayı alt alta sıralayarak arz etmek 
istiyorum : 

1. Anayasamızın 3 ncü maddesinden : «Türkiye 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 

Resmi dil Türkçedir.» 
2. Anayasamızın 11 nci maddesinden : «Bu 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, 
insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
kasdı ile kullanılamaz.» 

3. Bir büyük siyasi parti Meclis grupu adma 
3 yıl önce bu kürsüden yapılan bir konuşmadan: «Bu 
topraklar üzerinde asırlarca aynı tarihi yaşamış; ay
nı imam paylaşmış; aynı zaferleri birlikte tatmış; 
aynı felaketlere birlikte göğüs germiş; bu topraklar 
için tertemiz kanlarını dökmüş; kaderde, kıvançta, ta
sada ortak olmuş insanlar birbirlerine çözülmez bağ
larla bağlanarak bir büyük ve yekpare milleti, Türk 
milletini oluşturmuşlardır. Bu insanlardan bir kısmı* 
m şu veya bu sapık mülahazalar ve sapdt emellerle 
millet bütünlüğünün dışına çıkarmayı istemek, eğer 
hıyanetlerin en büyüğü değilse, affedilmez bir gaflet
tir.» (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

4. Bir sosyoloji ders kitabından : «Millet, dil 
birliğine dayanan bir toplum biçimidir.» 

5. Yüksek tirajlı bir gazetede çıkan bir haberden: 
(Kişi ve kurum adları mahfuzdur) Bir dernek tara
fından düzenlenen bir toplantının açılış konuşmasında 
dernek başkam şu sözleri söylemiştir: «Türkiye'de 
herkesin kendi anadilinden eğitim görebileceği bir 
eğitim sistemine ihtiyaç vardır.» 

6. Yine büyük tirajlı bir gazete haberinden; Al
manya'nın bir kentinde düzenlenen bir toplantıda aynı 
dernek başkam şu sözleri söylemiştir: «Yurt dışında
ki Türkiyeli çocuklara kendi anadillerini unutturma
yacak bir eğitim verilmelidir. Bilindiği gibi, Türkiye
li çocukların tümünün anadili Türkçe değildir. Bu 

nedenle, anadilleri Türkçe olmayan çocukların 
kendi anadillerini öğrenmeleri sağlanmalıdır.» 

7. Devlet İstatistik Enstitüsü Yıllığından: «Tür
kiye'de konuşulan anadilleri şunlardır: Türkçe, Rum
ca, Ermenice, Musevice, Arapça, Kirmanca, Zazaca, 
Çerkesçe, Abazaca, Arnavutça, Gürcüce, Pomakça, 
Boşnakça, Lazca.» 

8. Birkaç gün önceki bir gazetenin ara başlığın
dan: «Malatya olaylarım Kürt isyanı şeklinde ve
ren Yunan yanlısı gazete ve radyolar sevinçlerini dile 
getirdiler.» Aynı gazetenin ikinci bir ara başlığı: 
«İngiliz Royter Ajansı ile İngiliz Times ve Fransız 
Figaro Gazeteleri, söz birliği etmişçesine, Malatya'
nın bir kurt şehri olduğunu iddia ettiler.» 

Muhterem milletvekilleri, şimdi ben, hiçbir yorum 
yapmaksızın, herhangi bir suçlamada bulunmaksızın 
soruyorum; önce kendime soruyorum, sonra Başba
kana soruyorum, bakanlara soruyorum, parti genel 
başkanlarına soruyorum, birer birer bu kürsüye çı
kıp vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacaklarına 
namusları üzerine söz vermiş olan insanlara soruyo
rum ve nihayet büyük Türk Milletinin kutsal irade
sini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından seçildikten sonra, o Yüce Meclisin huzurunda 
vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her tehli
keye karşı koyacağına andiçmiş olan Devletin Baş
kanına soruyorum; ne duruyoruz, daha ne bekliyo
ruz?.. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sebati Ata
man. 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kahra
manmaraş olayları hakkında gündem dışı konuşması* 

BAŞKAN — Kahramanmaraş hadiseleriyle ilgili 
olarak, gündem dışı, Sayın Turan Kocal, buyurun. 

Sayın Kocal, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 
Kahramanmaraş'ta vuku bulan anarşik hadise

lerde yakalanan suçlular kim olursa olsun, gereken 
kanuni muamelenin yapılmasına yanında olduğumuzu 
peşinen ifade etmek isterim. 

İSMET ATALAY (Kars) — Niye hâkim dövü
yorsunuz? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Fakat, sanık ola
rak yakalananlar yine kim olursa olsun, bu sanık
lara işkence yapılmasına da kesinlikle göz yumama
yız. Maalesef Kahramanmaraş'ta sanık olarak yaka
lananlara emniyetçe insanlık dışı işkencelerin yapıldı
ğım bizzat gidip gören arkadaşlannızdanım. 
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Bu işkenceler içinde; ağıza cop sokulanlar, dilinin [ 
gırtlağım boğarcasına gırtlak içerisine gitmeler ve I 
konuşamayacak şekilde dili dört beş misli büyüyen I 
insanlar vardır. Ayrıca bu copların ağızdan başka di- I 
ğer yerlere de sokulduğunu maalesef görmüş bulunu- I 
yoruz. I 

İSMET ATALAY (Kars) — Doktor raporu var
ını? Orada mı idin? I 

TURAN KOCAL (Devamla) — Dayaktan bir et 
yığını haline gelenlerin, tuzlu suda gezdirilmek sure- I 
tiyle işkencelerine devam edildiğini de yine görmüş I 
bulunuyoruz. I 

Bu işkence görenlerin velileri ve yakınları tara- I 
fından doktor muayenesi istendiğinde, doktorun bu I 
kişileri muayene dahi etmeden, hiçbir surette işkence I 
görmediklerine dair rapor vermiş olmalarına rağmen, 
sonradan yakınlarının ısrarı üzerine devlet hastanesi- I 
ne gönderdiklerinde, işte «Orada mı idin?» diye so- I 
ranlara gösteriyorum (elindeki belgeyi göstererek) ve- I 
rilen rapor neticesinde biraz evvel söylediklerim is- I 
pat edilmiş bulunmaktadır. I 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Temaruz 
da olabilir. I 

TURAN KOCAL (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Kahramanmaraş'ta olan hadiseleri anında 
yetkili bakanlıklara iletmiş bulunuyoruz ve Kahra
manmaraş'ta yapılan bu insanlık dışı hareketlerin ve 
işkencelerin tarafsız müfettişler tarafından ve yetkili
ler nezdinde incelenmesini istemiş olmamıza rağ- I 
men, maalesef yetkili bakanlıklar, bizim telgrafla yap
tığımız taleplerimize dahi cevap verememişlerdir. 

Ayrıca, bu işkenceler karşısında Sulh Ceza Hâki
minin, işkenceye tabi olanları görmüş olmasından 
mütevellit ve hadiseleri teşhisi neticesinde vermiş ol
duğu kararında işkencecilere ortak olmadığından do
layı da, yıldırım telgrafı ile görevinden başka bir yere 
atandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 

Durumun yürekler acısı olması ve insanlığa sığma
yan muamelelerin yapılmış olması çok acıdır. Vakti
nizi uzun boylu almama zaten imkân yoktur ve al
mak da istemiyorum. Yalnız, durumu sayın milletve- I 
killerinin bilgilerine arz ediyorum, ve yetkililerin bun
dan böyle hak ve hukuktan ayrılmadan muamele 
yürütmelerini rica ediyorum. 

Benim bu konuşmamdan sonra, zannediyorum ki, 
İçişleri Bakanı buraya çıkacak ve birtakım cevaplar 
vereceklerdir. Bunun muhasebe ve münakaşasını, söy
lediklerimizin ispatını kâh raporlar ile kâh ifadeler 
ile gerektiği zaman gerektiği şekilde ispat etmeye her | 
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zaman hazır olduğumuzu ifade eder, saygılarımı su
narını. (MHP ve AP sıralarindan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, mazot, 
gübre ve hayvan yemi konularında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Mazot, gübre ve hayvan yemi dar
lığı konusunda, Tekirdağ milletvekili Sayın Halil Ba-
şol, buyurun. 

Sayın Başol, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Başüstüne Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ülkenin bölge bölge birçok yerlerinde mazot, 

gübre, hayvan yemi ve zirai ilaç sıkıntısı vardır. Bü
tün bu maddeler, tarımsal üretimi etkileyici fevkala
de önemli maddelerdir. 

Kendi seçim bölgemde, bizzat giderek tespit et
tim; bütün bayilerin Önünde, köylüler sıraya girmiş 
mazot bekliyorlar. Diğer arkadaşlarıma da sordum, 
yer yer Türkiye'nin birçok bölgelerinde mazot sıkın
tısı var. 

Halbuki, genellikle batı ve güney bölgelerinde 
ilkbahar ekimi yapılır; Trakya'da, Marmara Bölge
sinde ve Anadolu'nun birçok bölgelerinde ayçiçeği 
ekimi yapılır. 

Şimdiye kadar havalar yağışlı gitmiştir. Traktör
ler işe çıkamamıştır; ama bugünden itibaren, hemen 
hemen her vilayette en az 10 bin ila 50 bin arasındaki 
traktör tarlalara çıkacak ve yazlık ekimi yapacaktır, 

Şüphesiz, bunların en önemlisi ayçiçeği ekimidir. 
Köylü, ayçiçeği ekimi sırasında ihtiyacı olacak ma
zotu tedarik etmek için şimdiden 4 lira yerine 5-6 
lira ödemek zorunda kalmaktadır. Hükümetin, «güb
reye ve mazota zam yapmayacağız» taahhüdü, kara
borsacılar tarafından muallakta bırakılmıştır. Mazo
ta, bal gibi zam yapılmıştır. Mazot artık, 6 liradan, 
7 liradan alınmaktadır, 4 liradan, satdmamaktadır. 
Bir bidon mazotun yanına istenmeyen bir maddeyi, 
bir teneke yağı ekleyerek satmak gibi çeşitli yollarla 
karaborsaya çıkmıştır. 

Oysa, Sayın Başbakan, 21 Şubat tarihinde yap
tığı bir basın toplantısında; «Ülkemize petrol sıkın
tısı bugüne kadar çektiriimemiştir, bundan sonra da 
çektirilmesi söz konusu değildir» şeklinde beyanda 
bulunmuştur. Aynı beyan gübre için de yapılmıştır. 
Ama, o günden bugüne kadar ne gübre sıkıntısı, ne 
de mazot sıkıntısı halledilmiş değildir. 
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Ülkenin birçok yerinde, ilkbaharda buğdaya ve- I 
rihnesi gerekli olan azotlu gübre bulunamamıştır, i 
Özellikle, Çorlu'da 20-25 kilo azotlu gübre yerine, 
dönüm basma 8 kilo, 10 kilo azotlu gübre verilebil
miştir, hiç almayan da olmuştur. I 

Ayrıca, ayçiçeği ekimi için ve ülkenin diğer yer- I 
lerinde yazlık ekimleri için, özellikle kompoze güb- I 
relere ihtiyaç vardır. Bunlar da zamanında getirilme
diği takdirde, bir taraftan ekim sahalarının daral- I 
ması veyahut da zamanında ekim yapılmamak sure- I 
tiyle, bir tarımsal üretim sınırlamasıyla karşı karşıya I 
kalacağız; diğer taraftan, mevsiminden daha geç I 
ekim yapmak zorunda kalındığı için, verim düşüşü I 
nedeniyle yine de bir üretim daralmasıyla karşı kar- I 
şıya kalacağız. Ekonomik sıkıntılarımızın en başın- I 
da, yeteri kadar üretim yapamamış olmamızın bu- I 
tündüğünü hemen hemen hepimiz kabul ediyoruz; I 
ama buna rağmen, çok önemli üretim girdilerinin te- I 
darikinde yeteri kadar dikkat ve itina göstermiyoruz. 

Ayrıca, zirai ilaçların, özellikte sarı ot ilacının I 
bulunamamış olması; gübresi verilmiş, bütün mas
rafları yapılmış tarımsal üretimin tarlada heba ol- I 
ması sonucunu verecektir. Trakya'da bu mevsim geç- I 
mistir; ama arkadaşlarımdan duyuyorum ki, Anado- I 
lu'da sarı ot ilacı bulunamamaktadır. Sarı ot ilacı 
fevkalade önemli bir ilaçtır. Bütün diğer teknik zirai I 
faaliyetler bakımından her hususu teknolojiye uygun 
olarak yerine getirmiş bulunsanız bile, sadece san ot I 
ilacı atamamış olmanızdan dolayı, dönüm başına 
buğday veriminin % 50 azalacağını bilmemiz lazım- I 
dır. 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Geçen sene de 
yoktu. 

HAUtL BAŞOL (Devamla) — Geçen sene şikâyet 
etme hakkı sizindi. 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Yoktu. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Sanıyorum 1974' 
te yoktu, geçen sene ile 1974'ü karıştırmış olacaksı
nız. (AP şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Sayın Yahya De-
mirel dışarıya kaçırmıştı dövizleri, o bakımdan ala- I 
iniyoruz. I 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, gazetelerde okuduğuma göre, İPRAŞ Rafine- I 
risi % 50 oranında çalışmaya başlamış; bundan son- I 
ra daha büyük bir sıkıntı ile karşılaşmak söz konusu I 
Olabilir. Söylediğim şeyler benim kişisel sorunlarım I 
değildir; söylediğim şeyler, Hükümeti küçük düşür- I 
mek için söylediğim şeyler de değildir. Büyük bir | 
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kitlenin, büyük bir üretici kitlesinin sıkıntılarıdır 
bunlar. Ciddiyetle dinlenir, üzerine ciddiyetle eğihnir 
ise, bundan mutlaka (sadece Meclis için değil) bu 
ülke için, bu ülkede hemen hemen nüfusun yarısını 
teşkil eden ye yazm sıcakta, kışın soğukta toprakla 
boğuşan ve Türkiye'yi daha güzel bir Türkiye yap
mak isteyen köylülerimiz istifade edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, havyan yemi meselesine 
gelince; hayvan yeminin yokluğu düşündürücüdür. 
Kanaatimce, burada ne hammadde noksanlığı var
dır, ne de bir başka noksanlık vardır. Tespit ettiğime 
göre, hızla artan fiyatlar karşısında, Hayvan Yemi 
Sanayii, yeni fiyat tespiti için Ziraat Bakanlığına mü
racaat etmiştir; ama 20 günden beri bu müracaata 
henüz cevap verilmemiştir. Bir kısmı özel fabrikalar, 
280 kuruş yerine hayvan yemini 355 kuruşa çıkar
mışlardır. Faturalarını ben gördüm. Ama bu, Hay
van Yemi Kanununa göre bir suçtur. Fabrikadan 
355 kuruşa yemi alan, kontroHar nedeniyle kendi 
kendi bölgesinde satamamaktadır. Kamuya ait bu
lunan hayvan yemi fabrikalarının ürettiği ise, Tür
kiye'deki talebe yetmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Başol, lütfen toparlayın 
efendim. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

En kısa bir zamanda fiyat sorunu çözümlenerek, 
hayvan yemi meselesinin de halledilmesinde büyük 
faydalar vardır. Hayvan mahsulleri üretimi, günden 
güne gelişen bir üretimdir, tarımsal ekonomimizin 
fevkalade önemli bir kanadını teşkil etmektedir. Hü
kümetin bunun üzerine de gayet ciddiyetle eğilmesini 
ve süratle sonuca bağlamasını özellikle istirham edi
yorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 

4. — İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın, Ankara 
Milletvekili Sebati Atamanın ülke ve millet bütünlü
ğü, İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın Kahraman
maraş olayları hakkındaki gündem dışı konuşmala
rına cevabı. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efen
dim, hangi konuda cevap lütfedeceksiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Ataman ve Sayın Koçal'a kısa ce
vaplar sunacağım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun. 
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İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime 
başlarken, Sayın Ataman'a konuşmaları için içten
likle teşekkür ederim ve tasvip ederim. 

Milli birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımız tar
tışma götürmez bir gerçektir. Ancak, tutum ve dav
ranışlarımızda bunu kanıtlamamız hepimizin görevi
dir. Bunu belirtmek isterim. 

Sayın İstanbul Milletvekili Turan Koçal'a da, bu 
husustaki bilgilerini daha aydınlatma bakımından, 
bende olan bilgilerle birlikte cevap vermek isterim 
ve aynı zamanda, Sayın MHP Genel Başkanının bu
gün yapmış olduğu beyanı da burada cevaplamış bu
lunacağım. 

Şunu kesinlikle belirtmek isterim ki, işkence üze
rinde durulmaktadır, durulacaktır. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Demek ki 
var. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Ve Hükümetimiz, insanlık dışı, çağ dışı 
uygulamaların kesinlikle karşısındadır ve her türlü 
ihbarın de üzerinde duracak ve gidecektir, sonuçlan
dıracaktır. Yalnız bu arada Kahramanmaraş'taki 
olaylarla ilgili olarak Saym Kabadayı, Sayın Turan 
Kocal ve Sayın Irmak'm düzenledikleri basın toplan
tısındaki bir konuya da değinmek isterim. 

Orada hakkımda, 9 ncu maddede, İçişleri Bakanı 
olarak Kahramanmaraş'a gittiğimde, Cumhuriyet 
Halk Partisi İl Başkanlığına gittiğimi, vilayete uğra
madığımı bildirmişlerdir. Burada açıklıkla söylüyo-

/. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ticaret \ 
Bakanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/294) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemimizin 
«sunuşlar» bölümüne geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutup bilgi
lerinize sunacağım. 

rum, içtenlikle ifade ediyorum; Kahramanmaraş'a, 
zaman darlığı nedeniyle» kısa zamanda çok yeri gez
me bakımından Malatya'dan helikopterle gittim, ya
nımda Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Şahap 
Yardımoğlu, Emniyet Genel Müdürü Gürbüz Ata
bek almak üzere, Kahramanmaraş'ta helikopterden 
indikten sonra valinin arabasıyla derhal vilayete git
tim ve vilayette ilgililerden, validen bilgi aldım. Bu
nu aydınlatmak isterim. 

Oradaki olan olaylar neticesinde bazı sonuçlara 
varmak üzereyiz ve konu adliyeye intikal etmiş du
rumdadır. Sonuçlardan, elbetteki adaletine inandığı
mız hâkimlerimiz mutlaka kamuoyunu aydınlatacak
lardır ve sonuçta, eğer suçlular var ise, mutlaka ce
zalarını göreceklerdir. 

Memleketimizde bugün hüküm sürmekte bulu
nan olaylarda ne kadar suçlu var ise, nereden ge
lirse gelsin, özellikle silalıh eylemlere geçmiş olanlar 
bilmelidirler ki, daima ve daima karşılarında Devlet 
güçleri olacaktır ve mutlaka ve mutlaka adalete tes
lim edileceklerdir ve soruşturmamız da hukuk dev
letinin demokratik kuralları içerisinde sürdürülmek
tedir. Buna rağmen, iddia edildiği yasa dışı işlemler 
var ise, Hükümetimizin görevi, bunları soruşturmak, 
araştırmak, gerekli görülenleri de cezalandırmaktır. 

Arz ederim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Ne zaman 
araştıracaksınız Sayın Bakan, iyileştikten sonra mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
- Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 

20 . 4 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Ba
kam Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar, Ticaret 
Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut özde
mir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

— 290 — 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşı
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Ecevit Hükümetinin işbaşına geldiği gün

den itibaren sırf partizanlık yüzünden zam, zulüm ve 
işkence ile memur kıyımına girip nakil, tayin, sürgün 
işleri üe meşgul olmuş, piyasa ile hiç ilgilenmemiştir. 
CHP Hükümeti, milletimizi tam bir ekonomik buna
lıma itmiştir. Özellikle dar gelirli vatandaşı gıda mad
delerindeki artış perişan bırakmıştır. Fukaranın ek
meğine katık ettiği bir kilo zeytin 80 liraya, bir kilo 
yağ 125, keza peynirin kilosu 70 lirayı bulmuştur. 
Millete ucuzluk vaad eden Sayın Başbakan ve CHP 
iktidan kendine umut bağlayan fakir fukarayı kendi 
tam bir çıkmaza itmiştir. 

Şimdiye kadar görülmemiş vergi ve zamlar ile 
vatandaşın karşısına çıkan iktidar 3,5 aydır milleti 
canından bezdiren pahalılık ile zerre kadar ilgilen
meyen ilgililer piyasayı başıboş bırakıp pahalılığa se
bebiyet vermişlerdir. Anayasanm 88 nci ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri gere
ğince Meclis Araştırması açılmasına delaletlerinizi 
saygılarımızla arz ederiz. 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Tokat 
Faruk Demirtoîa 

Ankara 
Necati Gültekin 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Elazığ 
M. Talıir Şaşmaz 

19 . 4 . 1978 
Konya 

İhsan Kabadayı 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

Kayseri 
Mehmet Doğan 

Erzurum 
Nevzat Kösoğlu 

İstanbul 
Turan Kocal 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/24) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

İkinci Meclis Araştırması önergesini 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Malatya'da cereyan eden olaylar ve bomba olay
ları üzerine Başbakan ve İçişleri Bakanının tutum
ları hakkında Anayasanm 88 nci ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Mec
lîs Araştırması açılmasına delaletlerinizi saygılarımız
la arz ederiz. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Gaziantep 
Cengiz Gökçek 

Elazığ 
Mehmet Tabir Şaşmaz 

Erzurum 
Nevzat Kösoğlu 

Sivas 
AH Gürbüz 

Tokat 
Faruk Demirtoîa 

İstanbul 
Turan Kocal 

Kayseri 
Mehmet Doğan 

Ankara 
Necati Gültekin 

Gerekçe 
«Anarşiyi bıçak keser gibi önleyeceğim» iddia

sıyla işbaşına gelen Ecevit Hükümeti döneminde, 
kitle halinde katliamlar, insanlık tarihinde eşine az 
rastlanır vahşet tabloları ve korkunç tertip, tedhiş 
hareketleri birbirini kovalamaktadır. Her olayın so
nunda göstermelik suçlular icat edildiği, radyo ve 
televizyonlarla bu masum insanların katil diye ilan 
edildiği, ancak, katil diye ilan edilenlerin bir kısmı
nın daha mahkemeye gitmeden bir kısmının ise mah
kemelerce suçsuz görülerek serbest bırakıldığı görül
mektedir. Böylece masum vatandaşlarımızın şeref, 
haysiyet ve canlan pahasına siyasi propaganda yapıl
makta, gizli olması kanun emri olan tahkikat baskı 
altına alınarak saptınlmaktadır. 

— 291 — 
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İstanbul'da Atatürk öğrenci Yurdu yakınında bir 
polisin öldürülmesi üzerine altı milliyetçi genç katil 
olarak teşhir edilmiş, ama hiç birinin polisin ölümü 
ile ilgili olmadığı mahkemede sabit olmuştur. Yine, 
İstanbul Üniversitesindeki katliam ile ilgili olarak, 
idam mangasının başkam diye teşhir ve ilan edilen 
gencin, daha ilk tahkikatta olayla ilgili olmadığı an
laşılmıştır. Ankara'da öldürülen savcının katili olarak 
ismi ve fotoğrafı basına verilen gencin masum olduğu 

s. 
ilk sorgusunda anlaşılmıştır. 

Son Malatya vahşetinde de İçişleri Bakanının 
tedbir almakta ağır kusur işlediği, yalan ve tertipli 
beyanlarla gerçek suçluların gizlenmesine, masum 
insanların ve zihniyetlerin suçlanmasına gayret sarf 
ettiği, bu tutumunun komünist ve bölücülere cesaret 
verdiği görülmektedir. 

İstifa eden eski CHP Pazarcık İlçe Başkanına 
gönderilen paketli bombanın postanede patlamasın
dan sonra, İçişleri Bakanlığının bu kabil cinayetler 
hakkında hiç bir tedbir almamakla Malatya Belediye 
Başkanı, milliyetçi ve yiğit memleket evladı Hamit 
Fendoğlu'nun öldürülmesine zemin hazırladığı, bu 
haliyle de ağır hizmet kusuru işlediği anlaşılmaktadır. 
Yine, Hamit Fendoğlu'nun öldürülmesi üzerine hal
kın galeyana geldiği görüldüğü halde, hiç bir ciddi 
tedbir alınmadığı, büyük kargaşalıklar meydana gel
dikten ve öldürülme olayının üzerinden 15 saatlik 
bir zaman geçtikten sonra çevre illerden kuvvet şev
kine başvurulduğu, bu kuvvetlerin ise olay mahalli
ne gelmelerinin geciktiği, İçişleri Bakanının Meclis
te verdiği izahattan anlaşılmaktadır. Büyüyen olaylar 
karşısında tedbir almamakla, ciddi kusur işlenmiş, 
pek çok üzücü olayın meydana gelmesine fırsat veril
miştir. 

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınh ve Başbakan Bü
lent Ecevit, siyasi polemik gayretine düştüğü, rakip 
bildiği partileri suçlamayı ve yandaş kabul ettikleri 
gerçek suçluları gizlemeyi, tedbir almaktan daha 
önemli saydıkları için, üzücü olaym gelişmesi ile is
tenen ölçüde meşgul olmaya zamanları kalmamıştır, 

Nitekim Malatya'daki canavarlığı ve akıtılan ma
sum kanlarını, parti menfaatine kullanmak amacıyla 
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ve gerçek suçlu komünist ve bölücülere duyulan in
fiali saptırmak için gerçek dışı beyanlara başvurmuş
lardır. 

Malatya Belediye Başkanını öldüren bombanın, 
komandoların çoğunlukta bulunduğu Ankara Nük
leer Enerji Merkezinde imal edildiğini söyleyecek ka
dar hırslı, akıl ve mantık dışı beyanda bulunan İçiş
leri Bakanı ve Başbakan Devlet sorumluluğunu taşı
yamayacaklarım ortaya koymuşlardır. Hatta bu ger
çek dışı beyan üzerine, Ankara Nükleer Araştırma 
Merkezi mühürlenerek kapatılmıştır. Kendilerinin 
tayin ettiği bu merkezin müdürünün basma yaptığı 
açıklama ve yakınlarına yaptırdıkları araştırmalarda, 
bu merkezde bomba yapmaya elverişli maddelerin 
olmadığı ve burada bomba yapılamayacağı kesinlik
le anlaşıldığı halde, devletin bu kurumu mühürlen
miştir. Cumhuriyet tarihinde eşine ilk defa rastlanan 
bu garabetle, devlet kendi kendini töhmet altına sok
maktadır. Memurları suçlayacağım, gerçek suçlular
dan dikkatleri uzaklaştıracağım diye bile bile tertip
li beyanatlarla kamuoyunu yanıltmaya kalkışan İçiş
leri Bakanı ile Başbakan, anarşiyi ve iç çatışmayı 
tahrik etmişlerdir. 

Malatya'da Cumhuriyet tarihinde görülmeyen 
korkunç olaylar cereyan ederken, zamanında tedbir 
almayan; Pazarcık'da patlayan bomba ile birlikte 
gerekli ikaz ve tedbirlere başvurmayan ve böylece 
Malatya Belediye Başkanının ölümüne fırsat veren; 
suçluların psikolojisine kapılarak devletin bir kuru
mu olan Ankara Nükleer Enerji Merkezini bomba 
yapdan merkez olarak suçlayan; Pazarcık eski CHP 
İlçe Başkanı da dahil olmak üzere, bölücülüğe ve 
komünizme karşı olanlara paketli bombaların gönde
rilmesinin gerçek suçluları kızıl anarşistler olduğu 
halde, bunların milletin gözünden gizlemeye çalışan, 
böylece de iç barışı, milli birliği ve devletin varhğım 
tehlikeye sokan Başbakan ve İçişleri Bakanının tutu
mu hakkında Meclis Araştırması açılmasını delalet
lerinize saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

— 29a — 



M. Meclisi B : 136 25 . 4 . 1978 O : 1 

B) TEZKERELER VE 

2. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birinci sınıf 
ikmal maddeleri sefer stoklarının temini ve depolan
masına ilişkin kanun tasarısının geri verilmesine da
ir Başbakanlık tezkeresi. (1141, 3/296) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
verilmiş geri alma tezkereleri vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 4 . 1978 

İlgi : 27 . 12 . 1977 tarihM ve 101 - 46/08051 sa
yılı yazımız : 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Ba
kanlar Kurulunca 8 . 10 . 1977 tarihinde kararlaştırı
lan ve ilgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönde
rilmiş bulunan «Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Birinci 
Sınıf İkmal Maddeleri Sefer Stoklarının Temini ve 
Depolanmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi
nin Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi uya
rınca geri gönderilmesini saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasan geri 
verilmiştir. 

3. — 4 Temmuz 1972 tarihli ve 1602 sayılı As
keri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, iki maddesinin yürürlükten 
kaldırılması ve bu kanuna bir ek geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (1/35, 3/295) 

BAŞKAN — İkinci geri alma tezkeresini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

20 . 4 . 1978 

ligi : 27 . 2 . 1977 tarihli ve 101 - 22/08054 saydı 
yazımız : 

Türkiye Büyük Millet MecHsine arzı Bakanlar 
Kurulunca 8 . 10 . 1977 tarihinde kararlaştırılan ve 
ilgide kayıtlı yazımızda Başkanlığınıza sunulmuş bu
lunan «4 Temmuz 1972 tarihli ve 1602 saydı Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi, iki maddesinin yürürlükten kaldı
rılması ve bu kanuna bir ek geçici madde eklenme
sine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesinin, Millet 

ÖNERGELER (Devam) 

Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi uyarınca geri 
gönderilmesini saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN —• Komisyonda bulunan tasan geri 
verilmiştir. 

4. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksa-
kal'ın, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ya
sasını değiştiren yasa teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi. (2/191, 4/101) 

BAŞKAN — Bir diğer teklifi geri alma isteği var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

19 . 10 . 1977 gün 3750 sayı ile Kanunlar Mü
dürlüğünde kayıtlı olan ve 2/191 numara ile Bayın
dırlık, İmar ve Ulaştırma Komisyonuna havale edil
miş bulunan yasa teklifimi, aynı mahiyette ve daha 
etraflı bir yasanın Hükümet tarafından teklif edilmiş 
bulunduğunu öğrenmem üzerine geri alıyorum. 

Gerekli işlemin icrası arz olunur. 
Trabzon 

İbrahim Vecdi Aksakal 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri 
verilmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu'nun, 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/100) 

BAŞKAN — Bir sayın üyenin komisyondan isti
fa isteği vardır, okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 15 . 12 . 1977 tarihli, 78 nci Bir

leşiminde Sayıştay Komisyonu üyeliğine seçilmiş bu
lunmaktayım. 

Bugüne kadar 4 ayı aşkın bir zaman geçmesine, 
Sayın Meclis Başkanlığınca 34 çağn yapılmasına ve 
Komisyonda 235 adet dosya beklemesine rağmen, 
Komisyon bir kez olsun salt çoğunluk olup çalışma
ya başlayamamıştır. 

Bundan sonra da Komisyonun çalışacağına dair 
bir ışık göremediğimden Sayıştay Komisyonu üyeli
ğinden istifa ediyorum. 

İçel 
Ali Haydar Eyüboğlu 
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V. - GÖRt 

1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarınm 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili 'Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarınm sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan Komisyonu raporları. (1/93, 2/431,2/437, 2/444, 
2/474, 2/481) (S. Sayısı : 65) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerine geçiyo
ruz. 

Genel Kurulun 20.4.1978 tarihli 135 nci Birleşimin
de ahııan karar gereğince, gündemimizin kanun ta
sarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen işler kıs
mının 1 nci sırasında yer alan 65 S. Sayılı, Yurt dışında 
çalışan Türk vatandaşlarınm çalışma sürelerinin sos
yal güvenlik bakımından değerlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?... Burada, 
Komisyon raporu sayın üyelerin dolaplarına da

ğıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler.. Okunmamasını kabul edenler... Rapor okunmaya
caktır. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına CHP Gru-
pu adına Sayın Halûk KaraıbörkKi, MSP Grupu adı
na Sayın Fehmi Cumahoğhı; şahısları adına Sayın 

(1) 65 S, Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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JLEN tŞLER 

Sabri Tığlı söz istemişlerdir. Başka söz isteyen sa
yın üyeler bilahara yazdırırlar. 

Sayın Halûk Karabörklü, buyurun efendim, ko
nuşma süreniz yirmi dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA HALÛK KARABÖRK
LÜ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının hizmet 
sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendi
rilmesi hakkındaki bu kanun tasarısına ilişkin görüşle
rimizi arz etmeden önce, CHP Grupu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. Sosyal içerikli bu tasarının 
kapsam ve amacım daha iyi tanımlayabilmek ve tar
tışabilmek için, izin verirseniz uluslararası işçi ha
reketlerine, işçi göçü hareketlerine çok kısa ve öz 
olarak değinmek istiyorum. 

1950'lerden bu yana, özellikle az gelişmiş ülke
lerden, en üst düzeyde sanayileşmiş ülkelere yığın 
halinde bir göç başlamıştır. 1970'Ierde yoğunlaşan 
ve büyük boyutlara ulaşan bu göç hareketi Güney 
Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Kuzey Afrika ülke
leri ile Akdeniz ülkelerinden ve Türkiye'den de Batı 
Avrupa ülkelerine yönelmiştir. Uluslararası işçi ha
reketi olgusunun temelinde kuşkusuz ekonomik ne
denler yatmaktadır. Sanayileşmeleri hızla gelişen 
ve tam istihdam politikası uygulayan Batının geliş
miş ülkelerinde bilindiği gibi, nüfus ve işgücü artı
şı çok yavaş olmakta, bu nedenle o ülkelerde bir 
emek açığı, işgücü arzı açığı bulunmaktadır. Az 
gelişmiş ülkelerde ise, yavaş gelişen sanayileşme kar
şısında nüfus artışı daha süratle olmaktadır; bu 
nedenle de az gelişmiş ülkelerde bir işgücü fazlalığı 
bulunmaktadır. Batının gelişmiş ülkelerinde yılda 
nüfus artış hızı binde 0,8 ila binde 10 arasında değişti
ği halde yani % 1 bile değilken, az gelişmiş ülkelerde 
bu daha yüksek bir orandadır ve ülkemizde (binde 
otuz), yani % 3 civarındadır* 

Yine Türkiye'de bir başka olgu: Süratle gelişen ve 
her yıl biraz daha hızla aftan kentsel göç olgusudur. 
Aslında Türkiye'de 1970 ila 1975 yıllan arasında, ya
ni beş yıllık süre içerisinde 3 milyon vatandaşımız 
kırsal kesimden kentlere, yani sanayileşmekte olan 
kentlere göç etmiştir. 

Bir taraftan nüfus artışının çok yüksek oluşu, di
ğer taraftan kentsel göçün keza bir hayli hızla ge
lişmesi Türkiye'de işgücü fazlalığı meydana getirmiş
tir ve bu ek işgücü fazlalığına Türkiye'de istihdam» 
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olanakları bulunmadığı için. Türküye 1961'de resmen 
uluslararası işçi hareketine katılmış bulunmaktadır. 
Burada bir noktaya da temas etmeden geçemeyece
ğim^ 

Bu temel neden yanında, ayrıca ulusal ücret baremi
nin düşük olusu, yetersiz oluşu ve hayat seviyesinin bir 
hayli düşük oluşu, nfiieüikü işçilerimizin de, - ki bu iş* 
çilerimizin işde istihdam olanakları buhınmaîkttaidır -
işçi hareketlerine katılmalarına neden olmuştur. İzin 
verirseniz, Ekim 1977 tarihi itibarıyla yurt dışında 
çalışan işçilerimizin dağılımını arz ediyorum: 

(Federal Almanya'da 515 830, Avusturya'da 
28 552, Belçika'da 16 030, Hollanda'da 41 434 Fran
sa'da 42 000, İsveç'te 5 600, AvuShıralıya'da 12 000, 
Libya'da 12 500, İngiltere'de 2 500, İsviçre'de 16 000* 
Dananarkatdia, 5 719, Norveç'te 1 694, Suudî Ara
bistan'da 6 000, İranda 4 000, Kuveyt'te 350- Top
lam : 710 209. 

Değerli milletvekilleri, işte bu kamun tasarıtsryla 
yurt dışında çalışan vaıtandaşlannnzm tümünü kapsan 
yan bir sosyal güvenlik önlemi getirilmektedir. Kla
sik ve evrensel insan hakları yanımda, sosyal hakların 
da yeni içerik ve boyutlar kazandığı günümüzde 
yurt dışında çalışan vatandaşlanmızıoı sosyal güven
likleriyle ilgilenmek devletin başlıca görevlerinden 
biridir. Aslında sosyal güvenlik anlaşması imzaladığı
mız ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın sosyal hak
larının, o ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri içerisin
de yeterince sağlandığı kamışında değiliz. 

»Gelişmiş Batının bu kapitalist ülkelerinde ikinci 
sınıf vatandaş muamelesi gören, horlanan; para birik-
tirebihnek için son derece kötü beslenen ve olağan
üstü sağlıksız konutlarda yaşayan bu vatandaşlarımı
zın hal ve gelecekleriyle ilgilenmek, hal ve gelecek
lerini teminat altına almak sosyal devlet ilkesini be
nimsemiş Türkiye Cumhuriyetinin başlıca görevle
rinden biri olmalıdır. 

'Bazı milletvekili arkadaşlarımızın getirdikleri ka
nun teklifleriyle, Hükümetin bu konuda getirdiği ta
sarıyı bu nedenlerle destekliyoruz, lehte oy kullana
cağız. Kastamonu milletvekili Sayın Sabri Tığh'mn, 
Kütahya milletvekili Sayın Ahmet Mahir Ablum'un, 
Afyonkarahisar milletvekili Sayın Güneş Öngüt'ün, 
Kayseri Milletvekili Sayın Turhan Feyzioğlu ve altı 
arkadaşının, Ankara Milletvekili Sayın Kenan Duru-
kan'ın, hazırladıkları kanun teklifleriyle; hükümetin 
hazırladığı kanun tasarısı, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda birleştirilerek görüşülmüştür. 

Aslında bu tasarının amacı, yurt dışında çalışan va
tandaşlarımızın çalıştıkları sürelerin değerlendirilme
sinden ibarettir. Böylece yurt dışında çalışan vatan
daşlarımız, Türk sosyal güvenlik sistemi içerisine alın-* 
mış olacaklardır. 

Aslında bu vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerle 
yaptığımız sosyal güvenlik anlaşmalarıyla, daha doğ
rusu o ülkelerin sosyal güvenlik sistemleriyle, ülkemi-ı 
zin sosyal güvenlik sistemi arasında paralellikler var
dır. Ancak, özellikle yaşlılık aylığına hak kazanma 
koşulları bakımından, o ülkelerle ülkemliz arasında 
birtakım farklılıklar mevcuttur. 

İşte bu farklılıklar orada çalışan tüm vatandaşla
rımızı uzun yıllardan beri müşkül durumlarda bırak
mıştır, tedirgin etmiştir. 

Bir örnek vermek lazım gelirse, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Yasasına göre ülkemizde kadın 50 ya
şında, erkek 55 yaşında yaşlılık aylığına hak kazana
bilmekteyken; sosyal güvenlik sözleşmesi akdettiği-

Aslında, ikili işgücü anlaşması yaptığımız ve yap
madığımız ülkelerde çalışan işçilerimiz buraya dahil
dir. Yalnız, bu işgücü kapsamı dışında kalan dok
tor, öğretmen, diş hekimi, mühendis ve tacir gibi 
Türk vatandaşları bu rakamın dışında kalmaktadır. 
Bu rakamları saptamak olanağım bulamadık, 

Yajbanıcı ülkelerde bulunan bu vatandaşlarımızın 
sayısı Avrupalda ekonomik krizin başladığı 1973 son
larına doğru giderek artmış, eş ve çocuklarıyla 1,5 
milyona yaklaşmıştır. Yurt dışında ki bu vatandaşla-
nmızın çalışma ve istihdam sorunlarından doğan ve 
İkili işgücü anlaşmalarıyla giderilmesi gereken bu so
rundan yanında, ayrıca çok daha ciddi telakki ettâğS-
ıriiz eş ve çocuklarım da kapsayan sosyal güvenlik 
sorunları vardır. Yine izin verirseniz, işgücü anılaşması 
lâmzaSadığımız ülkeleri arz ediyorum : 

Federal Almanya ile 1961'de, Avusturya ile 
1964te, Belçika ile 1964'de, Hollanda ile 1964'de, 
Fransa ile 1965'de, İsveç üe 1967*de, AvusnıraSya ile 
19671de, Uibya ile 19751dtedir. 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız ülkeler 
İse şunlardırj 

İngiltere 1959 
Federal Almanya 1964 
Hollanda 1966 
Belçika 1966 
Avusturya 1966 
İsviçre 1969 
Fransa 1972 
Danimarka 1976 
Iibya 1976 
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miz ülkelerde kadın 60, erkek ancak 65 yaşında bu 
hakka sahip olmaktadır. 

Bu tasarıyla vatandaşlarımızın bu sıkıntısı, bu 
müşkülleri giderilmiş olacaktır. Ayrıca bu tasarının 
diğer bir özelliği de sadece dışarıda çalışan işçileri
mizi değil, dışarıda bulunan tüm vatandaşlarımızı 
kapsamasıdır. Biraz evvel de arz ettiğim gibi; 
doktorlar, diş hekimleri, mühendisler, tacirler, 
öğretmenler ve hatta diğer atalarda faailyetie 
bulunan vatandaşlanımız bu kanun kapsamı 
içerisine girmektedirler. ıBu yasa ilö getirilen 
sadece yurt dışında çalışan vatandaşlannısızın 
belli hizmet sürelerinin değerlendirilmesi değildir. 
Öyle zannediyoruz ki, yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın bir ölçüde savurganlıkları önlenmek suretiyle, 
onlar tasarrufa teşvik edilecekler ve ayrıca kendi
leri için çifte bir sosyal güvenlik hakkı getirilecek
tir. Yani hem bulundukları ülkenin yaşlılık aylığın
dan örneğin faydalanma imkanım bulacaklar hem de 
Türkiye'de bu yasa ile emekli olabileceklerdir. 

Burada değinmek istediğimiz diğer bir nokta, bu 
haktan yararlanacak vatandaşlarımızın bulundukları 
ülke ile Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşması 
yapıîmış olması şartının araMmasıidır. Yine yerinle ge-< 
tiriİmasi istenen bir husus, vatandaşlarımızın o ülkede 
ödedikleri primleri kısmen ve tamamen geriye çekme-< 
miş olmalarıdır^ 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 1 nci maddesi kap
sam ve amaç maddesidir. Kimlerin geçmişteki hizmet 
sürelerinin değerlendirileceği hakkında hükümler ge
tirmiştir. 2 nci madde sosyal kurumlan tarif etmiştir 
ve sosyal kurumlarla ilgili yasaları belirlemiştir. 
3 noü malddlesiyle, bu kanunun yürürlüğe gındliği tarih
ten önce yurda dönenlerle kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra yurda kesin dönüş yapmış olanların 
geçmişteki hizmetlerinin nasıl değerlendirileceği hak
kındaki hükümler getirilmiştir. Yine 4 ncü maddesiy
le halen yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın orada 
çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi hakkında birta
kım düzenlemeler getiriîmiş!t?r. 5 nci maddesinde, ihti
yari sigortalılıktan yararlanmak isteyenlerin bu hak
tan nasıl yararlanacakları hakkında birtakım hüküm
ler vardır. 6 nci ve 7 nci maddeler usulü birtakım 
hükümlerdir. 8 nci madde, yine halen dış ülkelerde 
çalışan vatandaşlarımızın, dalha önce Türküye'de çâ ş-< 
tıkları hizmet sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin 
maddedir. Yine, burada şunu arz edelim; Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonunda benimsenen, dış ülke

lerde çalışan vatandaşlarımızın çalıştıkları sürelerin 
% 25'i oranında, itibari hizmetlerinin fiili hizmetle
rine eklenmesi hakkındaki geçici 2 nci madde, Plan 
Komisyonunda benimsenmemiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak buna katılıyoruz. Çünkü, bu 
maddenin kabulü halinde, dış ülkede çalışan bir va
tandaşımıza, içeride çalışan bir vatandaşımıza naza
ran bir ayrıcalık getirilmiş olacaktır ve yurda dön
düğü zaman, yine ona bir ölçüde, bir ayrıcalık geti
rilmiş olacaktır, 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın ve bunların eş ve çocuklarının çalışma 
ve istihdam sorunları yanında, yine onların sosyal 
güvenlik sorunları yanında, milli eğitim, ekonomik, 
mali ve kültürel sorunları vardır ve öyle zannediyo
ruz ki, bu sorunlar çok karmaşık bir hal almıştır. 
Her günden çok bugün çok ciddi çözüm ve önlemler 
beklemektedir 

Yine, yalnız yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 
değil; ama yurt içinde çalışan ve toplumun bütün ke
simini oluşturan vatandaşlarımız için de sosyal gü
venlikleri açısından birtakım yasal önlemler getiril
mesi lazım geldiğine inanıyoruz. Bu görev, her şeyden 
evvel, yanılmıyorsak, Yüce Meclislere düşmektedir. 
Yine, Hükümetimizin de Anayasanın sosyal hukuk 
devleti ilkesine bağlı olarak ve 45 nci maddenin ge
tirdiği, çalışanlarla ilgili hükümlerine uygun olarak, 
bu konuda ciddi çalışmalar yaptığına ve yapacağına 
inanıyoruz. 

Sosyal güvenlik, bir toplumun temel güvencesi
dir, temel gereksinmesidir. Bu yasa da göstermekte
dir ki, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi gerçekten 
çok dağınıktır. Özellikle toplum içerisindeki belirli ke
simler, sosyali güvenlikten yoksundur. 15-20 gün ev-ı 
vel bir gazetede okuduğum haberi Yüce Meclise ha
tırlatmak isterim: «Bir köyün tümünün, insan unsuru 
da dahil, satılığa çıkarıldığını üzülerek okuduk. As
lında bir köyde insanlar taşınır ve taşınmaz mallar
la satılığa çıkartılıyorsa, o toplumda o insanın henüz 
sosyal güvenliği yok demektir. O itibarla bundan 
böyle yapılacak çalışmalarda, her vatandaşımızın sos
yal güvenliğe kavuşturulması açısından, gerekli ön-< 
temlerin alınacağına inanıyoruz. 

Bugün Avrupa'da yalnız tnsan Hakları Sözleşme
si değil; ama onun yanında Avrupa Sosyal Şartı da 
büyük ölçüde geliştirilmiş, yeni içerik ve boyutlar 
kazandırılmıştır. Meseleye bu açıdan bakarak bugün 
önümüze getirilen bu tasarıya Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak olumlu oy vereceğiz, 
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Yine bir noktaya değinerek sözlerime son vermek 
istiyorum. 

Türkiye'de sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, 
bütünleştirilmesi ve bir örgüt etrafında toplanması 
açısından temel bir yasa çıkarılması temennisiyle Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabörklü. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 

Cumalıoğlu, buyurun. 
Sayın Cumalıoğlu, konuşma süreniz 20 dakika

dır. 
MSP GRUPU ADINA FEHMİ CUMALIOĞ

LU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; müzakeresi yapılmakta olan, yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin, sosyal gü
venlikleri bakımından, değerlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısının Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuyla Millet Meclisi Plan Komisyonunda yapılan de
ğişikliklerle kabul edilen metnin tümü üzerinde Milli 
Selâmet Partisi Grupunun görüş ve temennilerini arz 
edeceğim. Yüce Meclise saygılanmı sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, az sonra gerekçe ve 
metin üzerindeki tahlillerimizle açık ve kesin bir su
rette anlaşılacağı üzere, bu kanun bu sekliyle kabul 
edildiği takdirde yurt dışında çalışan Türk işçilerine 
sosyal güvenlik açısından malullük, yaşlılık, ölüm si
gortası bakımından haklarını alabilmek için bir ko
laylık getirmemekte, her birine takatlarının üstünde 
nakdi bir külfet yüklemekte, bu çilekeş vatan evlat
larını daha çok uzun seneler çaresizlik ve ümitsizine 
içinde kıvrandıracak niteliktedir. Yurt dışındaki işçi
lerimizin sosyal güvenlik hakları maalesef bugüne 
kadar teminat altına alınamamıştır. İşçilerimiz yad 
ellerde kendi kötü kaderleriyle başbaşa bırakılmış, 
bol bol kuru vaatlerle, polemiklerle, ideolojik tah
riklerle oyalatılmıştır. Malullük, yaşlılık ve öHim ay
lık ve tazminatları bugüne kadar bir kanunla sağla
namamıştır, 

Emeklilik haklan yanında çocuk paraları, güm
rüklerde maruz kaldıkları Zorluklar ve rüşvet ha
diseleri, şikâyetleri, hep askıda kalmıştır. Yurt dı
şında 750 bin, aileleriyle birlikte 1 milyon 300 bin 
işçimiz vardır. Yurt içinde bıraktıkları evlatlarına 
cüzi çocuk parası ödendiği için işçilerimiz geçimlerini 
sağlamak üzere çocuklarını yanlarına almak zorun
da kalmışlardır. 

Bu vatandaşlarınıızm dini ve manevi ihtiyaçları, 
kültür ihtiyaçları devletçe maalesef sağlanamamıştır. 
Okuma çağma erişmiş 300 bin çocuğumuz, anne ve 

babaları çalıştıkları için sokaklarda, Alman çocukla
rıyla birlikte kendi hallerine bırakılmış durumdadır
lar. Bu yavrular, dinini, anadilini, tarihini bilme
mektedir; kültür emperyalizmine terk edilmiş halde
dirler. İşçilerimiz yabancı ideolojlerin, komünizm 
propagandalarının, Hıristiyanlık propagandalarının te
siri altında bulunmaktadır. İşçikrimizin ölümleri ha
linde teçhiz, tekfin ve definleri, hele cenazelerinin 
yurda getirilmeleri, sahipsizlik yüzünden bir fada 
manzarası arz etmektedir 

Hıristiyan kabristanlarına gömülen Müslüman iş
çi kardeŞlerimı'z vardır. İşçilerimizin bu husustaki şk 
kâyet ve feryaıtlan maalesef hariciyemizde muhatap 
bulamamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarının hazırlan
masında yurt dışındaki işçilerimize bir döviz maki-
nası gözüyle bakıldığını, evvelce kesin dönüş yapan
ların elinde, avamda ne varsa alınacağı işveren ve 
işçi primlerinin devletçe sağlanaunayacağı görüşünden 
hareket edildiği kanâati ve intibaı ahnmaikıtadır. 

Kuruluş Kanunu ile işçi haklarını korumakla 
görevli ve sorumlu olan, 12 nci ek maddesiyle yurt 
dışındaki işçilerimizin sosyal güvenliklerinin sağlan
masında koordinatör bakanlık olduğu tasrih edilen 
Çalışma Bakanlığının başındaki zatın, Sayın Bahir Er-
soy'un; işçiye nimet yerine külfet getiren, vermekten 
çok almayı hedef güden bu tasarıya gönül rahatlığı 
içinde nasıl imza koyabiSdiklerini eski bir Çalışma! 
Bakanı olarak merak ve üzüntüyle karşılamaktayım.! 

IBu tasarıyı hazırlayan Hükümetin görüşünde, 
yurt dışında bulunan ve kesin dönüş yapan işçileri
mize yurdumuzda iş saha» bulunması, yeni yapıla
cak fabrikalarla istihdam sahası açılması gibi bir 
niyet ve teşebbüs görüîmemektedir. Bilakis, Miti 
Selâmetin başlattığı milyarlık 200 adet ağır sanayi 
ve uçak sanayi hamlesinin durdurulması, Doğu ve 
Ortadoğu bölgelerinde ihaleleri yapılıp, temelleri atı
lan inşaatları ilerlemiş olan fabrikaların sökülmesi 
karan alınmıştır. 

Tasarının gerekçesinde ilk nazarda cazip görül 
lecdk, tasarrufu teşvik edici süslü ifadeler bulunman 
sına rağmen, 4 ncü maddesi ile gözlerin yurt dışın
daki işçilerimizin ellerindeki dövizlerine çevrildiği 
açıkça görülmekttedir. 

Ayrıca gerekçede bu kanun ile sosyal güvenlik 
kurumlarımızı, bütçemizi ve dolayısıyla Hazinenin al
tından kalkamayacak kadar ağır mali bir yük altına so
kulduğu ikrar ve ifade edilmektedir. Buna karşılık ge
rekçede yurt dışında çalışan işlilerimizin kanuni 
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hakları olan işvereıa ve işçi primlerinin yurtla getirile* 
ceği konusunda bir ümit ve taahhüt de görülmemekte
dir. Yurda kesin dönüş yapan işçilerimizin emeklilik 
primlerinin kendi müktesep haklan olan, aııasütü ka
dar helal bulunan ve f alkalt çalıştığı ülkede kaüan prim
lerle ödenmesi en adil ve haklı b:ır çözüm olduğu hal
de, Sayın Ecevİt Hükümeti çabuk döviz temin etme 
telaşı içinde bu yola başvurmamış, bütün mali kül* 
feti işçüerimize ve Hazineye yükleme yolunu seçmiş
tir. 

On - onlbeş senelik işçilerimizin Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödetmesi gereken prim tutarları 25 ile 35 
Doyçe Mark tutmaktadır ki, bunları ödemek imkânı îş-
çüerimizce mümkün görülememekte ve mümkün 
olamayacaktır^ 

Kararlı ve istikrarlı bir iktidar bu yola asla baş
vurmaz. Sosyal güvenlik kurumlarına ve Hazineye 
yıllar boyu altından kalkamayacağı bir mali yükü 
koymaz. MilK Selâmetten başka Türkiye'yi Or
tak Pazar'a katma çabasında olan iktidarlar, Ortak 
Pazarın Roma Anlaşmasındaki işveren ve işçi prim
lerinin iadesini imzalayıp kabul eden Ortak Pazar ül
kelerine bu taahhütlerini hatırlatmalı ve icabını yap
malıdırlar. 

Kanun metninde, primlerini almış ve almamış iş
çiler, emeklilik primi ödemede aynı statüye tabi tu
tulmaktadır. Primlerini almadan yurda kesin dönüş 
yapmış olan işçilerimiz için, böyle bir uygulama zu
lümdür. Bu kanunla yurt dışında çalışan işçilere çift 
emeklilik hakkı getirilmekte ve gerekçede bu tu
tum övülmektedir. 

Böyle bir uygulama, Anayasaya, hak ve eşitlik 
prensibine aykırıdır. Yurt içinde çalışan işçilerimize 
de çift emeklilik hakkı tanındığı zaman ancak adil 
olur. Böyle bir madde ile işçilerimiz arasında bir iki
lik ve ayrıcalık meydana gelecek, tartışmalara ve sür
tüşmelere yol açacaktır. 

Esasen yurt dışında çalışan işçilerimizin, o ülke
lerin mevzuatına göre emeklilik hakların kazanma* 
lan da bir hayaldir. Zira işçilerimiz o ülkeîetfkı çok 
ağır şartları içinde, 65 yasinin sonunla kadar çalışa* 
bildikleri, insan ömrümü törpüleyen ve çürüten bu 
çalışmalara, dayanabildikleri takdirde dış ülkelerden 
emekli olabileceklerdir. Ülkemliz istalîM'iklercme göre 
İşçilerimiz, maalesef ortalama 60 yaşında hayata veda 
etmektedir. 

IBu çifte emeklilik hakkından, eşleri ve çocukları 
da faydalanamayacaktır. Zira, Avrupa'da 65 yaşam 
dolduran işçilerimizin eşîcri de yaşlanmış ve hayata 
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veda etmiş durumunda kalacak ve maalesef 18 yaşın
dan küçük çocukları da bulunamayacağı, daha yaşlı 
oldukları için bu emeklilik hakkımdan, miras hak
kından nasiplerini alamayacaklardır. 

Ağır şartlar altında çalışan bu işçilerimize % 25 
yıpranma hakiki tanınması tabiidir. 

Hükıümetiııı, acele döviz ve para bulma telaşı için* 
de bu Kanun tasarısını hazırladığı anlaşılmaktadır* 
Hükümet, milletimizin, kendisine teslim ettiği orman 
ve maden zenginliklerini değerlendirip, vergileri ha
fifleteceği yerde, nasıl 55 milyarlık ağır Vergi ka
nunları ile bu fakir milleitin sırtına altesten bir göm* 
lek geçirme gayretinde ise, bu kanun tasarısı ile, 
Hazineye ve işçilerimize, altından kalkamayacağı! 
mali büyük bir külfet yüklemekte Ur. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin emeklilik hak
larının sağlanması, meşru haklarıdır, ged'knrfş bir 
haktır. Alın teri karşılığı elde eîtiklerü bu hakkın ken
dilerine bir an önce verilmesi zaruridir. Ancak, bu 
hakkın verilme yolu, işçilerimaziin çalıştıkları ülkeler
deki halklarımı alıp kendilerine vermek ve kendilerin* 
den bir şey almamakla sağlanmalıdır. 

Hükümet veya Komisyonun bu tasarıyı geri al* 
masını, gerekli tadilleri yaparak adil bir çözüme bağ
layarak en kısa zamanda Mecliise gettirilmieısini tavsiye 
ediyoruz. 

!Bu yapılmayacakla, belediyelere verlilm-ssi öngörü
len; partizanca israflarla çarçur edileceği bilinen, 20 
milyarlık ödeneğin, işçi primlerine harcanmasını ve 
bu Kamuna böyle bir madde konulmasını arz ve tek
lif eder, Yüce Mecl'isi saygılarımla seîaimlarım. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cumalıoğlu. 
Efendim, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mus

tafa Başoğlu, buyurun. 
ISayın Başoğlu, konuşma süreniiz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA BAŞOĞLU 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliği ile 
ilgili olarak hazırlanan, Hükümet tarafından hazır
lanan ve komisyonlardan geçen kanun tasarısını gö
rüşüyoruz. 

Öncelikle şunu arz etmek isterim : Yurt dışında 
türlü sıkıntılara katlanarak çalışan Türk vatandaşları, 
bütün yıkıcı propagandalara rağmen, bütün yıkıcı ce
reyanların etkisine sokulmak istenmesine rağmen, 
Türklüğünü unutmamış, vatanına bağlılığını gözden 
ırak tutmamış ve ülkemizin kalkınmasına çeşitli yol-
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larla katkıda bulunma durumunu devam ettirmekte
dirler. Bir yandan döviz göndererek, öte yandan ül
kede yapılan yatırımlara ortak olmak suretiyle vatan
daşlarımız, ülkeye döndükleri zaman daha iyi bir 
Türkiye'yi yaratmanın gayretim göstermektedirler. 

Bazı kişilerin bu vatandaşlarımızı, çoğunlukla işçi 
kardeşlerimizi, milli ve manevi duygularından kopar
ma gayretlerinin etkisiz kalması, elbette ki bizleri se
vindirmektedir. 

Yurt dışında çalışan - tasarının adı Türk vatan
daşları olsa da - çoğunlukla işçilerimizi ilgilendiren bu 
kanun tasarısı, her ne kadar ikinci bir sosyal güven
lik hakkı getiriyorum düşüncesini taşıyorsa da, aslın
da ikinci bir külfet karşılığında ikinci bir hak getir
me gayretindedir. Eğer parayı verirseniz (tasarıya 
göre), ikinci bir sosyal güvenlik hakkını kazanacaksı
nız. Üstelik bu para istemede de pek adil davrana
madığını görmekteyiz. Çünkü eğer bu vatandaşları
mız ülkede çalışmak imkânını bulabilselerdi, sosyal 
güvenliklerini temin etme bakımından primlerin tü
münü kendileri ödemeyecekler, bir kısmını onların 
adana işverenleri ödeyecekti, bir kısmını kendileri 
ödeyeceklerdi. Oysa tasarıda görüyoruz ki, işveren 
hissesi de işçi ya da çalışan kişi tarafından ödenmek 
suretiyle, işçi ve işveren primlerinin tümü yurt dışın
da çalışan vatandaşlarımızdan alınmak suretiyle ken
dilerine ek sosyal güvenlik hakkı verilmek istendiği 
görülmektedir. 

Bu noktada pek adil davranıldığını, sosyal hu
kuk devleri anlayışına uygun bir adım atıldığını 
söylemek mümkün değildir. Öyle olunca Hükü
metin, Devlet olarak, yurt dışında çalışan bu va
tandaşlarımızın sosyal güvenliklerinde eğer bir geliş
me kaydetmek, onların yararına bir gelişme kaydet
meyi düşünüyorsa, hiç değilse işveren hissesi açısın
dan, primleri kendi üzerine almalıdır. 

İşçilerimiz bir yandan bağlı bulundukları ülkeler
de, sosyal güvenlik anlaşması imzalanan ülkelerde 
bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarına prim 
ödeyeceklerdir; bir yandan, eğer borçlanmak ister
lerse ek bir sosyal güvenlik hakkı elde etmek isterler
se, geçmiş yıllan borçlanarak bir külfete katlanacak
lardır. Ayrıca Türkiye'deki sosyal güvenlik kurum
larıyla olan ilişkilerini devam ettirirken, işçi ve işveren 
hissesini üzerlerine almak suretiyle âdeta kazandıkla
rının büyük bir kısmım sosyal güvenliklerini garanti 
etme g'bi bir noktaya götüreceklerdir. 

Aslında tasarıdan da açıkça anlaşıldığı gibi, bu bir 
döviz sağlama düşüncesine dayanan tasarıdır çoğun
lukla ve benden önce konuşan Milli Selâmet Parti

sinin sayın sözcüsünün de söylediği gibi, Hükümet 
alelacele «Acaba biraz döviz nereden bulabilirim, ça
buk döviz nasıl bulabilirim» düşüncesinden hareketle, 
yurt dışındaki işçilerimizin cebine elini uzatmayı bi
rinci noktada yararlı ve çıkar yol saymıştır. Bu yö
nüyle tasarıya katılmak, bu anlayışla tasarıya katıl
mak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın ve özellikle işçilerimizin sorunlarına çö
züm getirme, geçmiş hükümetler zamanında daha tu
tarlı bir noktada ele alınmış ve çocuklarının öğreni
mi bakımından öğretmen, kendilerinin eş ve çocuk
larının dini ihtiyaçları bakımından manevi ihtiyaçları 
bakımından din görevlisi, askerlik sürelerinin uzatıl
ması, pasaport sürelerinin uzatılması, gümrüklerde 
gerekli kolaylıkların kendilerine gösterilmesi gibi, da
ha önceki dönemlerde gerçekleştirilen haklar, hiçbir 
karşılık orada çalışanlardan bir karşılık beklemeksizin 
yerine getirilen görevlerdir ve elbette Devlet, yurt 
dışına gönderdiği ya da, yurt dışına gitmek zorunda 
kalan vatandaşlarımızı korumak zorundadır. 

Burada bir konuyu özellikle Hükümetin ve Ko
misyonun dikkatine sunmak istiyorum : «Ek sosyal 
güvenlik hakkı getiriyoruz» derken, dış ülkelerle ya
pılan anlaşmalardaki hükümlerin dikkate alınmaması, 
«ek hak vereceğiz» derken, bu vatandaşlarımızın tü
münü sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakabilir. 

Mesela, Türk - İngiliz Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin 25 nci maddesi, «bu müddetler tedahül etmemek 
şartıyla» demektedir. Federal Almanya ile imzalanan 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 27 nci maddesinde, 
«bu süreler kendi ülkesindeki geçen sürelerle aynı 
zamana rastlamamak şartıyla nazara alınır» denilmek
tedir. Hollanda ile imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaş
masının 22 nci maddesinde, «geçmiş sigortalılık sü
releri aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirilir» 
denilmektedir. Belçika Krallığı ile imzalanan Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasına göre, «aynı zamana rastlama
mak» şartı vardır. Ayrıca Avusturya ile imzalanan 
sözleşmenin 18 nd maddesinde, «sigortalılık süre
leri aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirilir» 
denilmektedir. İsviçre ile imzalanan sözleşmenin 10 
ncu maddesi ve Fransa ile imzalanan sözleşmenin 
23 ncü maddesi, aynı hükümleri taşımaktadır. 

öyle olunca, «borçlanmak suretiyle ek bir sos
yal güvenlik hakkı veriyoruz» derken, bu anlaşma
larda aynı döneme rastlamamak şartını dikkate al
dığımız takdirde, eğer aynı döneme rastlıyorsa borç-
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lanma hoşa gidecektir, ya da dış ülkelerde kazandığı 
sosyal güvenlik hakkı bir bakıma elinden alınmış, or
tadan kaldırılmış olacaktır, 

Değerli arkadaşlarım, bu genel konuları böylece 
bilgilerinize sunduktan sonra, tasarının katılamayaca
ğımız diğer birtakım maddeleri hakkında da düşün
celerimi arz etmek istiyorum. 

Borçlanma ile ilgili olarak konulan süreler yeter
sizdir. Bir vatandaşımız müracaat edip borçlanmak 
istediği takdirde, yurt dışındaki çalışma süresinin ne 
olacağını şimdiden kestirmek mümkün olmayacağı
na göne, bu 5 sene olalbıilir, 10 sene olabilir. Kendii-ı 
sine borçlanma ile ilgili olarak getirilen kural karşılı
ğında ödeyeceği para için tanınan süre azdır, yeterli 
değildir. Bir yandan geçimini sağlayacaktır, bir yan
dan çotuğunun çocuğunun nafakasını temin edecek
tir, öte yandan ek sosyal güvenlik hakkından yarar
lanacağım düşüncesiyle de borç altına girdiği ek sos
yal güvenlik hakkı için sürekli olarak, belki de al
tından kalkamayacağı bir yükün altına, borcun altına 
girecektir. Eğer tasarı böyle kalacak, Hükümet ve Ko
misyon geni almayacaksa bu süre düzeltilmelidir. 

Ayrıca çalıştığı ülkenin para birimi üzerinden yapı
lacak ödemelerde de belki sosyal güvenlik anlaşması 
imzaladığımız ülkeler için geçerli sayılabilecek bu ku
ralın hemen hemen her ülke bakımından çeşitli ülke
lerde çalışan Türk vatandaşları olduğuna göre, her 
ülke bakımından geçerli olacağı kanısında değiliz. Bu 
anlayışın değiştirilmesi lazım gelir ve amaca uygun, 
amaca daha çok hizmet eden noktaya getirilmesi ge
rekir. 

Bu düşüncelerimizi böylelikle sıraladıktan sonra 
değerli arkadaşlanm, huzurunuzdan ayrılmadan önce 
şu konuyu da bilgilerinize sunmayı yararlı görmekte
yim: 

Yurt dışında çalışan işçilerimizi döviz makinesi 
olarak görme anlayışı ve biriktirdikleri paralan za
ten belli oranda ülkeye gönderdikleri paraların elin
de kalîalb ilecek ya da biriktirmek ihtiyacında, dömdülk-* 
ten sonra kullanmak ihtiyacında olduklan paraları da 
sana ek sosyal güvenlik hakkı getiriyorum diye cebin
den almamak lazım gelir. Bu tasarının katılamayaca
ğımız en önemli konularından birisi budur. 

Bir ikincisi, biraz evvel arz ettiğim gibi, Türkiye' 
de çalışmış olsaydı işveren hissesini çalıştığı işyerinin 
Ödemesi gerektiği halde, ülkede çeşitli nedenlerle iş 
bulamayan ve yurt dışına giden vatandaşlarımıza 
«Hem işverenin primini ödeyeceksin, hem kendi his

sene düşen primi ödeyeceksin; bunun karşılığında da 
ben sana ek sosyal güvenlik hakkı veriyorum» demek 
ve bu manâda çok yararlı bir iş yaptık gibi bir dü
şünceye katılmak doğru değildir. 

Daha evvelki Hükümetler zamanında bu düşünce 
getirildiği ve dillendirildiği zaman, işveren hissesine 
düşecek olan primlerin Devlet tarafından karşılan
ması - ysııSmıyorsam - ömgf&flüümı'üşiliü. Bu anlayışın 
şimdi Hükümet ve Komisyon tarafından benimsenme
sinde fayda vardır. 

Bu anlayış içerisinde Yüce Meclise saygılarımı su
narak huzurlarınızdan ayrılıyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

İhsan Kabadayı, buyurunuz. 
Sayın Kabadayı, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Grupum adına cümlenizi hürmetle selamlarım. 

Yurt dışında çalışan işçileriımıizim çalıştıkları ül
kenin sosyal güvenlik mevzuatı iiie Tüıkî.ye smyai 
güvenlik mevzuatı arasındaki aylığa halk kazanma 
koşullarının faiklarımdan doğam şikâyetlerfimi bîr öl
çüde azaltmak. Türkiye'ye kesin dönüş halinde, emekli 
o3ma imkânlarımı saığlaimıaik maksadıyla ge:ç:u: yaea-ı 
ma dönsminlde bir tasan hazırlanmış, aynı tarihlerdei 
de nDilMvelkiîlerunfece de kanun teklifleri yapılmış 
idi* 

IBunîar iraıcelenldıiğinlde, tasarı ve tekliflerin, gü
vendik sözleşmesi yapılan ülkelerde sigortalı olarak; 
ça'ışanları kapsadığı, dış ülkelerde ödenen'ş prJm*'erv-< 
Min ialdeslkııj şarit koştuğumu ve sadece prim iaıdesimüm 
Almanya'da çalışanları hedef aldığı görülmelktedir. 

(Birçok ülkelerde işçilerimiz çalıştığı halde bu ül
kelerin bazıları ile henüz sosyal güvenlik anlaşması 
yapılmadığı gibi, Tunus, Irak, İran, Pakistan, Suudi 
Aralbijsllan, Kanada, İsveç, Norveç gilM memleketlerle 
sosyal güvenlik anlaşması yapmadığımız meydanfdaidır, 

Sosyal güvenlik anlaşması yapılanlarla da işgücü 
anlaşmalan dışında çalışan, ticaret yapan, doktor, diş
çi, esnaf, öğretmen gibi vatandaşlarımız vardır. 

Bu sebeple, çıkarılacak kanun, yurt dışındaki va
tandaşlarımızın tümünü kapsamına alması yerinde
dir, tedbir olarak düşünülmüştür ve Grupumuzca tas
vip görmektedir. 

Bilindiği gibi uzun vadeli sigorta konulannda si
gorta primleri nispeti tespit olunurken sistemde ön
görülen aylığa hak kazanma koşulları en önemli lıak-
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kını tescil eder. Primlerin geri alınarak hizmetin tak
viyesi fikrinin gerek yaş dolayısıyla, gerek maluliyet 
bölümü dolayısıyla hayatını çalışarak bağlı olduğu 
sistemi tarafımdan teminat alması anafikrine ters 
düşmektedir. 

Bu nedenle çıkarılacak kanunda primlerin geri 
alınması eğilimini tespit etmekten ziyade memleketi
miz ekonomisi için uzun vadeli dahi olsa çok önemli 
bir kaynak olacağı gerçeğinden hareketle dış ülkelerde 
ikili çok tarafh anlaşmalardan doğan hakların mu
hafazasının temin edilmesi daha yararlı olacağı gö
rüşündeyiz. 

Bu anafikirden hareketle yurt dışındaki vatan
daşlarımızın yurda döner dönmez yurt içi işçilerine 
uygulanan mevzuat uyarınca aylık bağlanmasını sağ
lamak, tasarrufların israfını alıkoyacaktır, hatta ta
sarrufa teşvik edecek şevk verecektir; bunu da isa
betli bulmaktayız. 

Hesaplanacak primlerin yabancı para birimleriyle 
ödenmesi sağlanacaktır. Yurt dışında çalışarak elde 
edilen halkların hak olduğunu kabul edilmesi, hatta 
ileride primlerin transferi sağlandığında bu kanuna 
göre ödenmesi, paraların aynen iade edileceğinin 
teminat altına alınması da takdire değer görülmekte
dir. -

Böylece ilgililerin ilerde çift maaş alması gibi bir 
sistemi getirmiş ve işçilerimizi tasarrufa teşvik edece
ği umudunun doğacağı ve bu umudun bir hayal ol
maktan çıkmış olacağı işçilerimize tasarruf ve çalış-* 
ima şevkini, tedbirli olma aşkını vereceğide bîr ger
çektir. 

Hizmet ihya edilirken hangi sosyal güvenlik ku
ruluna müracaat edeceği sarahata kavuşmuş olacak
tır. Türlkiye Cumhuriyeti Emeikli- Sandığı, Bağ -
Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer sa?* 
yal güvenlik kuruluşları sarahate kavuştuğu için bun
lara tabi olan ilgililer, hangisine müracaat edecektir, 
gibi bir tereddüde düşmeden, iş hizmetini kolaylıkla 
hedefine güiürme imlkânîanna kavuşmuş olacaktır. 

Yurt dışına 15 sene önce işçi gönderme olanağı 
doğmuş, bu sene içerisinde yurda dönenler, hatta hiz
metlerini tasfiye edenler olmuştur. Maalesef bu süre 
içerisinde, gidenlerin bir gün döneceği bunlara ne gibi 
iş bulunacağı ve gönderdiği paralarla da hangi iş 
{yerlerimde İşçi istihdam kapasitesinin yaratılacağına 
düşünülmemiş olması, kaybedilen bir zamandır ve 
geçmiş hükümetlerin cümlesi bundan sorumludur, ka
nısındayım. 

Bunlardan hele hizmetlerinin primlerini geri almak 
suretiyle tasfiye ederek dönenler, çaresizlik içinde 
bulunmaktadır ve hepiniz milletvekili olarak nereye 
giderseniz, karşınızda bu dertli vatandaşları görecek
siniz.' 

Bunlar için de sosyal güvenlik kurumlarına, şim
diden, talimlinin üzerinde, son derece ağır yük getire
ceğine şüphe olmayan bir mükellefiyet getirilmiştir. 
Bu kabil vatandaşlar, belgelerini, hizmet primlerini 
bir sene içerisinde Türk parasıyla ödemek suretiyle 
ihya edeceklerdir. Bu hak ilk sene ile rakyid edilmiş
tir. Çok önemli ve hassas olan bu hakkın uzun süre 
yürürlükte kalması ve zaman zaman uzatılması, bu 
tasan ile getirilen faydalan sıfıra indireceği gibi, sis
temde de anarşi yaratır. Ayrıca sosyal güvenlik ku
rumlarımda mali yönden iflasa sürükler. 

Devlet Memurlan Personel Kanunu çıktığı za
man çok güzel idi. Çeşitli tesirlerle yama vura vura, 
bugün kırk yamalı bohçaya, Horasan dervişine dön
müş, kullanma niteliği gayesinden sapmıştır. Bunda 
da kesinlikle söylüyorum ki, şu veya bu mülahazayla, 
şu veya bu sınıfa, şu veya bu iş erbabına, şu veya bu 
çevreye veya seçmene yaranmak kaygısıyla, bu kanun 
çıktıktan sonra üzerinde daha fazla durmamalı, si
yasi tavizlerle yama vurmaman, öyle bir akım veya 
yola sapılmamah. Saparsanız, kanunun çıkışındaki 
maksat kaybolur, yurt içinde gram gram çalışıp ta bu 
sigortalara para vermiş olan işçileri de mağdur etmiş 
olursunuz ve bu sosyal güvendik müesseseleri de şimal
den perişanlığa götürmüş olacağınızı, Yüce Meclise 
hatırlatmayı grupumuz adına bir vazife, bir borç bi
lirim. 

Hizmet ihya edilirken hangi sosyal güvenlik ku
rumuna müracaat edeceği sarahate kavuşmuş olacak
tır. Önemli olan bir husus da budur. Bu nedenle ka
nundan sağlanması düşünülen faydalar kadar tehli
kesini de idrak etmek, yurt içinde çalışanların birik
tirdiği fonların riske gireceğini de gözönünde tuta
rak, bu kabil hareket, fiil, duygu ve düşüncelerden 
şimdiden kaçınılmasının zaruretini Yüce Meclise bir 
kere daha acizane hatırlatmak isterim. 

Halen yurt dışında çalışanlara, isteğe bağlı sigor
talı olma hakkıyla beraber, yurt dışındaki çalışmala
rının tümünün borçlanması olanağı da bu kanunla 
sağlanmaktadır. Böylece iki yönlü, yani çift sosyal 
güvenlik hakkı sağlanmış olacaktır. Ama, benden 
evvelki konuşmacı arkadaşım isabetle konuşmuştur. 
O, kendine ait olam verecektir. Karşılığı devlet tara
fından verilmesi lazım gelen prime de bir çare bu-
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umması zaruretini ve AP sözcüsünün bu yoldaki gö
rüşlerine Milliyetçi Hareket Partisinin görüşü olarak 
iştirak etmekte olduğumuzu beyan etmeye mecbu
rum. Aksi halde bu kuruluşları şimdiden riske, iflasa 

sürüklemiş oluruz. 

1912 sayılı Kanunla sağlanan borçlanma hakkından 
yurt dışında sigortalı çalışan işçilerimizin de yararlan
masını sağlamak ve buna ilaveten dıştaki hizmetlerim 
de borçlandırmak koşulunu ihya eltmeikfle (bu kanun* 

la çalışan klişleıre', yeteri kadar hak ıverlilmliiş ola
cağı dert ve ıstıraplarının silineceği t kanısındayım. 
Ama, mesele kanunları çıkarmak değil, İyi tatbik 
eden elleri,* iyi tatbik eden kadroları bulmak mesele
sidir. İnşallah bu kadrolar da bulunur ve nefse hâkim 
ve salkım vicdanla hareket edilirse şu veya bu duyguyla 
kapılmaz, çıktığı şekilde tatbik imkânıma kavuşturul
muş olunursa ahmieriyle yurt dışında çalışan kişile
rin hakları sağlanmış olacaktır. Bu kanunla ayarlı 
©îacalk yönelim elliğin de şfimfdli kısaca özetlemeye çalış
mış olduğum kötü yönleri ve İhtimalleri hesap ede
rek, kati tedbirli, bilen kişilerden kurulu bir heyetle. 
yapılmasının faydalı olacağı fikrini belirtir, bu 
kanunun yurt dışında çalışan işçilerimize yan 
rarh oîmatsını, memleketimırze faydalı olmasını te
menni ve dua ederken tatbik eden ellerin de insaflı 
olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (MHP ve AP snıralarmdan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Şahsı adına Sayın Sahri Tığh, buyurun. 
Sayın Tığlı, süreniz 10 dakikadır. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Yılardır dış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

nın özlemle beklediği, sabırsızlıkla beklediği bir 
yasayı nihayet Millet Meclisinde görüşmeye başladık. 
Ben konuşmama başlamadan evvel bu yasa üzerinde 
emeği geçen ve bu yataa üzerinde birleşen bütün par
lamenterlere ve partilere teşekkürümü arz etmek isti
yorum, 

(Değerli üyeler, bu yasanın Meclisimize ilk gelişi 
1974 ve 1975 yıllarındadır. Eğer bizim emeklilik 
mevzuatımız dış ülkelerin emeklilik mevzuaıtlarıyla 
hemen hemen birleşik olsaydı böyle bir yaısayaı 
gerek kalmayacaktı. Bugün dış ülkelerde çalışan 
Türk vatandaşlarının o ülkelerdeki emeklilik yaşlan 
65 yaştır. Hatta bazı ülkelerde 70 yaştır. Bizde ise, 
çalışanların emeklilik yaşı 55 ve 50 yaştır. Bu 10 se-

neffik farklılık bu yasaların Meclisimizde görüşülme-
> süne neden oldu ve bu yasa Meclisimize bu boşluğun 

doldurulması için geldi. 
I Dış ülkelerde bir milyonun üstünde çalışan Türk 
j vatandaşı vardır. Bunlar dış ülkelere gönderilir

ken o günün idarecileri gerçekten bir kasıtla de
ğil, ama o günün heyecanıyla, bunlar biran evvel git
sinler, para göndersinler şeklinde düşünmüşler ve dış 
ülkelere işçi gönderen diğer ülkeler, Yugoslavya, Yu
nanistan, İtalya ve İspanya'nın idarecileri gibi mese
leyi sıkı tutmamışlar ve emeklilik kısmım boş bı
rakmışlar. Aslında bugün değil, o zaman dış ülke
lere giden Türk işçilerine döviz ağacı gözüyle bakıl
mış, gitsinler bir an evvel para gönlderis'nler den
miş. Aslında bu yasa ile işçilere döviz ağacı gö
zlüyle bakılmıyor. Onlar Türkiye'ye döndükleri za
man emeklilik haklarım bu yasa iade ediyor. 

I Değerli milletvekilleri, bundan evvelki hükümet
lerin de dış ülkelerde çalışan Türk va*anıdaşlarıınıni 
emeklilik haklarının verilmesiyle ilgili yasa önerileri 

i vardı. O yasa önerisi ile bizim yasa tekliflerimiz 1975 
I ve 1976 yıllarında komisyonlarda görüşüldü, birleş

tirildi tek yasa halinde Millet Meclisi gündemine 
kadar geldi; ama bir türlü sırası gelip görüşüleme-
yerek kanunlaşmadı. 

Burada konuşan bir değerli arakdaşım kendi hü
kümetinin yasa tekliflerinden habersiz olarak «bu
günkü Hükümet alelacele bu yasayı Meclise sevk 

I etmiş, işçilere döviz ağacı gözüyle bakmış ve onla
rın ceplerine elini atmıştır» dedi. Bu son derece 
haksız bir ithamdır. Bu yasalar, bu teklifler komis
yonlarda görüşülürken gördük ki, komisyonlarda ki* 
Ibüiün siyasi partilerin temsilcileri bu yasa üzerinde 
Ibürleşti. Hiç kimse, bu yasaları çıkartırken, işçilere dön 

i viz ağacı gözüyle bakmadı ve bundan evvelki hükü
met de, bugünkü hükümet de onların ceplerine elleri
mi atmayı düşünmedi. Bundan evvelki hükümetin ha-ı 
zırladığı yasa tasarısıyla, bugünkü hükümetin hazır-

i ladığı yasa tasarısı arasında aslında temel prensiplerde 
hiçbir fark yoktur. Meseleyi bu gözle görürsek, bu ya
sayı hazırlayanlara ve dış ülkelerde bu yalsayı dört göz
le bekleyenlere haksızlık etmiş oluruz. Meseleyi o 
gözle görmeden, bu yasa üzerinde bundan evvel nasıl 
birleşmişsek, şu andaki görüşmelerde de birleşerek, 
eksiklikler varsa onları tamamlayarak bir an evvel 
dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımıza bu yasayı he
diye etmeliyiz ve onları gelecek endişesinden, gelecek 
korkusundan kurtarmalıyız. 
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Değerli üyeler, dış ülkelerde emeklilik yaş haddi 
65'dir. Eğer, Türk vatandaşları dış ülkelerde 65 ya
şma kadar çalışabiliyorlar ise, zaten ülkelerinden 
emekli olmayacaklardır. O ülkelerden, daha yüksek 
emekli maaşıyla emekli olacaklardır. Ama, hepi
mizin üzerinde birleştiği bir husus var; hiç bir Türk 
vatandaşı 65 yaşına kadar dış ülkelerde kalamamak-
ta, çalışamamaktadır; ömrü yetmemektedir, gücü 
yetmemektedir, takati yetmemektedir ve üstelik ora
larım işverenleri de, işçilerimiz biraz yaşlandıkları 
zaman, artık eski randımanlarını veremez hale gel
dikleri zaman onları derhal işsiz bırakmakta, kapı 
dışarı etmekte ve "ülkelerini terk ettirmenin yollarını 
gayet rahatça bulmaktadırlar. 

Şimdi 45 - 50 yaşmda o ülkelerden dönen Türk 
vatandaşının Türkiye'de hiçbir işyerinde iş bulabil
mesine imkân yoktur. İşyerlerinin kapılarında 16 
yaşmda, 18 yaşında, 20 yaşında genç insanlar kuyruk
ta beklerken, dışarıdan dönmüş, üstelik büyük kısmı 
kalifiye de olmayan 45 - 50 yaşındaki bu insanlara 
Türkiye'de ne devlet kesimi ne özel kesim iş vermez. 
Zaten devlet kesiminin de özel kesintin de 35 - 40 
yaşından yukarı olan içerideki vatandaşlara da iş ver
mediği bir gerçek. İşte bu yasa bu boşluğu doldur
mak için ve dış ülkelerden dönen vatandaşları burada 
işsiz ve sefaletin kucağında bırakmamak için hazır
lanmıştır. Bizim tarafımızdan da onun için hazır
lanmıştır, hükümetleri tarafından da onun için ha
zırlanmıştır. Bunun, işçilerin cebine eHni atmakla 
ilgisi nedir, onlara döviz ağacı gözüyle bakmakla 
ilgisi nedir? 

Değerli üyeler, aslında burada bir de çift emek
lilik meselesi vardır. Çift emekliliğin üzerinde du
ranlar ve burada buna karşı çıkanların iyi niyetlerin
den şüphe etmiyorum ama meseleyi iyice etüt etme
diklerini, iyice araştırmadıklarını sanıyorum. 

Çift emeklilik burada mecbur1' bir müessese değil. 
Bu ne için düşünüldü? Orada 50 yaşım, 55 yaşım 
geçmiş tek tük dahi olsa, sınıra yaklaşmış birtakım 
vatandaşlarımız vardır. O ülkenin emeklilik sınırına 
yaklaşmış birtakım vatandaşlarımız vardır. Eğer 
bunlar onu beklemeden dönerlerse, oradaki haklarını 
almadan burada da borçlanmak suretiyle çift emek
liliklerini alabilirler; ama bu bir mecburiyet değildir 
ve bu yasadaki çift emeklilikten faydalanacak da, 
faydalanmayı düşünecek de çok insan yoktur dışarı
dan gelenler arasında. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfen toparlayın efen
dim, 

SABRI TIĞLI (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım^ 

Aslında çok önemli bir mesele, maddeler üze
rinde de sırası geldiği zaman fikirlerimizi söyleyece
ğiz. 

Bugün dış ülkelerde iki tip vatandaşımız vardır. 
Birincisi, Türkiye'de, yani ülkemizde herhangi bir işye
rinde çalışarak, işçilik yaparak Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, BAĞ - KUR'a, Emekli Sandığına prihı 
ödemiş ve sonra da dış ülkeye giderek çalı
şan vatandaşlarımız vardır, ki bunların Türki
ye'de bir sosyal sigorta temeli, emeklilik temeli var
dır, onlar döndükleri zaman o hakları burada ka
bul edilir, oradaki haklarıyla birleştirilir ama Tür
kiye'den ayrılmadan evvelki son ücreti üzerinden, 
kendisine burada asgari ücretten emekli maaşı bağla
nır. 

Bu yasa, bu tasarı bu haksızlığı ortadan kaldı
rıyor. Oradakiyle birleştirmek suretiyle, oradaki 
haklarını da buraya devretmek suretiyle, tavandan 
yani son ücreti üzerinden emekli maaşı bağlıyor. 

İkinci tip vatandaşlarımız ise, Türkiye'de hiç işçi
lik hayatı olmayan, tamamen kırsal kesimden gitmiş, 
Sosyal Sigortalarda bir gün dahi primi olmayan va
tandaşlarımızdır ki, bunlar aslında hoşluktadırlar dön
dükleri zaman. Bu yasa oradaki hizmetlerini buraya 
devretmek suretiyle bunların da, Türkiye'de diğer işçi
lerimiz gibi, erkek ise 55, kadın ise 50 yaşında 
emekli olma haklarım bunlara veriyor ve son tavan 
ücretleri bakımından. 

Şimdi, sosyal güvenlik anlaşmalarımızda oradaki 
primlerini buraya devretme maddeleri olmadığı için 
de, neye karşılık bunları emekli edeceksiniz? O za
man işçi, ya orada geçen hizmetlerini borçlana
rak ödeyecek, emekli olacak veyahut da devletler
arası anlaşmalar yapılarak oradaki işçi ve işveren 
primleri o ülkeden alınarak Sosyal Sigortalara dev
redilecek ve onlara emekli maaşı bağlanacak. Elbet-
teki bu yol çok iyi bir yoldur, bu yolun denenme
sinde fayda vardır ve bu yasada buna ait hüküm 
de vardır. Eğer bu yasa çıktıktan sonra Türk hükü
metleri işi sıkı tutar, dış ülkelerde çalışan işçilerimi
zin o ülkelerin sosyal sigortalar kurumuna ödedik
leri primleri o ülkelerden, Yugoslavya'da olduğu gibi, 
İtalya'da olduğu gibi, diğer ülkelerde Avrupa'da 
işçi çalıştıran milletlerin mevzuatlarında olduğu gibi, 
geri alabilirlerse, o zaman işçiler, zaten 55 yaşında 
bir tek kuruş prim ödemeden emeklilik haklarına 
tavandan sahip olabilecekler ve o ana kadar da eğer 
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borçlanan, para ödeyen işçiler varsa ve o ülkelerden 
bu haklar alındığı zaman - burada bir madde var; 
değerli konuşmacılar iyi tetkik etmişlerse görmüş
lerdir - işçilerin ödedikleri paralar, oradan alınan pa
rayla emekli olanlara geri verilecektir, Bugün, sa
dece Almanya'da, Almanya'yı terk eden, terk etme 
mecburiyetinde bırakılan işçilere, son derece iyi he
saplanmış, kurnazca, -oradaki emeklilik haklarını 
da kaldırmak üzere «Sen artık Almanya'yı terk edi
yorsun; dilersen senin ödediğin emeklilik primini, sa
na geri verebilirim; al» diyor. İşçi kendi ödediği pri
mi, burada da emeklilik hakkı olmadığı için, geride bir 
güvencesi olmadığı için almaya mecbur oluyor. O za
man, onun adına işverenin ödediği primler de Alman 
Sosyal Sigortalar Kurumuna irat kaydediliyor ve hiç
bir hakkı kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, maddeler üzerinde de 
konuşma imkânı var. Rica ediyorum. 

SABRt TIĞLI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım; müsamahanıza çok teşekkür ederim. 

Şimdi, bakınız burada ne oluyor (Son sözlerimi 
Söylüyorum) : Almanya'da birtakım şirketler kurul
du. Birtakım açıkgözler dönen işçilerin primlerini 
satın alıyorlar, % 20, % 30, % 40'a kadar varan ko
misyonlarla; adreslerini buluyorlar, maalesef kendi
lerine Türklerden yardakçılar da, ücretli adamlar da 
buluyorlar; kimlerin döndüğünü teker teker tespit 
ediyorlar, «Senin Alman Sosyal Sigortalar Kuru
mundan 20 bin mark alacağın var, sana 15 bin mark 
peşin ödeyelim, bu haklarını bize ver, sen ülkene 
dön, sonra biz onu alırız» diyorlar ve bu şebekeler 
bunu da yapıyorlar. Gazetelere de boy boy ilanlar 
veriyorlar, «Prim iadesini derhal yapıyoruz» diye; 
halbuki, işçi kendiliğinden döndüğü zaman ancak 
2 sene sonra oradan primini alabiliyor. İşte bu yasa 
biran evvel çıkarsa bu istismarlara, bu soyguna da 
son verecektir. 

Fırsat bulursam maddeler üzerinde görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; beni sabırla din
lediniz, çok teşekkür ederim. Bu yasaya çok emek 
verdiğim için yanığım. Tüm dış ülkelerde çalışan 
işçilerimize hayırlı olmasını dilerim. 

Çok teşekkür ederim; ben bunu destekliyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Hükümet adına Sayın Feyzioğlu, buyurun efen

dim. 

Sayın Feyzioğlu, söz süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI » BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Maruzatım çok daha kısa olacak Sayın Başkan, 
çünkü benden önce konuşan Sayın Sabri Tığlı arka
daşım bu kanunun hazırlanmasında, gerek geçen dö
nemde, gerek bu dönemde büyük emeği geçmiş olan, 
kanun teklifi sahibi olan, konuyu bilen bir arkadaş 
olarak meseleyi objektif olarak ortaya koydu ve 
nim söylemem gereken bir çok hususları açıkça be
lirtmiş oldu. Bu sebeple çok kısa maruzatta bulun
makla yetineceğim. Bu kanun tasarısı yurt dışında 
çalışan işçilerimize emeklilik hakkı, sosyal güvenlik 
sağlamak için getirilmiştir. Arkadaşlarımın biraz ön
ce izah ettiği gibi, yabana ülke kanunlarına, göre, 
ülkeden ülkeye değişmekle beraber, işin ağırlığına 
göre bazen değişmekle beraber, genellikle 65 yaşmda 
emekli olunabiliyor. 

Bizim işçilerimizin istediği ve Yüce Meclisten bek
lediği şudur : Türkiye'de çalışan Türk yurttaşları, 
Türk işçileri, kadın ve erkek hangi yaşta emekli ola-
bîîiyorlarsa yurt dışında çalışanlar da aynı şartlarla 
emekli olabilsinler. 

2 nci istekleri şudur : Türkiye'de çalışan bir kim
se hangi aylık üzerinden emekli aylığı için hak sahibi 
olabiliyorsa, en yüksek işçi emeklisi aylığı hangisi 
olaibiliyorsa, gerekli primleri yatırmak şartıyla biz de 
o en yüksek seviyeden emekli olabilelim. Bunun 
primini yatıralım, fakat en yüksek seviyeden emekli 
olabilelim. Hem kendimiz için, hem çotuğumuz çocu
ğumuz için yeterli bir sosyal güvenlik doğsun. Tabii 
bu hakları vermek için getirilmiştir bu tasan. Yalnız 
bir karşılığı vardır; Sosyal Sigortalar Kurumu da 
milyonlarca işçimizin alın terinin primlerinin mahsu
lü olan ve milyonlarca işçimizin ve aile fertlerinin 
başlıca dayanağı olan bir kurumdur. Bu kurumu 
ayakta tutarak, bu kurumun aktüarya hesaplannı 
altüst etmeden, bu kurumu yıkmadan, yurt dışındaki 
işçilere bu haklı talepleri istikametinde sosyal gü
venlik sağlamak amaçtır. Dönmüş olanlardan iste
nen şudur: «Yurt dışında geçirdiğimiz sürenin karşılığı 
olan yıllar için, işçi ve işveren primlerini Türk para
sı olarak öderseniz, bu süreler sosyal güvenlik bakı
mından değerlenir.» Yurt dışındaki primlerine gelece
ğim. 

Halen çalışmakta olanlar için, primleri Türk pa
rasıyla değil, fakat çalıştıkları ülkenin para birimi 
üzerinden ödemeleri şartı getirilmiştir. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra kesin dönüş yapanlar 
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için de, biriktirdikleri ve beraberlerinde getirmeyi I 
düşünecekleri parayı hesaba kalarak, primlerini Türk 
parası olarak ödeme yolu gösterilmiştir. 

İşçilerimizi döviz makinesi olarak düşünmediği
miz muhakkaktır. Fakat Türk işçisinin biriktirdiği 
dövizleri başkalarının döviz makinesi olarak kullan- I 
masını istemiyoruz. Türk işçisinin biriktirdiği döviz
leri Türkiye'ye birtakım tüketim mallarını yan yol
lardan getirmek isteyen veya kendi kazançları için 
bu dövizleri Merkez Bankası kanalı dışında değer- I 
lendirmeye çalışan kimseler yerine, resmi kanaldan 
kendi sosyal güvenlikleri için bu dövizleri değerlen- I 
direlim diyoruz. Elbette ki, işçilerimiz, her hangi bir I 
yatırımdan çok daha değerli olan böyle bir sosyal I 
güvenlik hakkım, kendilerinin hayatları boyunca ve 
ölümlerinden sonra eşleri ve çocukları için büyük 
mana taşıyacak olan böyle bir hakkı gerçekleştir
mek için, belki biraz fark ile; fakat resmi yollar dı
şında dövizlerini satmak yerine böyle bir yoldan ya
rarlanmayı isteyeceklerdir. 

Tasarıya yöneltilen eleştiriler nereden geliyor? Bu 
eleştirilerin büyük kısmı tasarının ne getirdiğini, 
hangi haklar tanıdığını bilmemekten veya anlama
maktan geliyor. Sanki mecburi olarak hem içeride, 
hem dışarıda prim ödeyiniz demişiz gibi yorumlar 
yapılıyor. Hiç kimseyi hiç bir şeye zorlamıyor bu 
tasan. İsteyen yalnız dışarda prim öder, dışardaki 
sosyal güvenlik kurumundan emekli olur. İsteyen I 
Türkiye'de prim öder ve Türkiye'de emekli olur. 
Hiç kimseyi çift emekliliğe zorlamak da sözkonusu 
değildir. 

Çift emeklilik sözü nereden çıkmıştır, niçin 
bu yola gidilmiştir? Bunun gerekçesi gayet açık. Bu
güne kadar yapılan bütün temaslarda, örnek olarak 
Alman Hükümetini alalım : «İsteyen Türk işçisi Al
man Sosyal Güvenlik Kurumuna kendi yatırdığı 
primleri ahp ülkesine dönebilir» diyor. Hatta bunu 
teşvik ediyor. I 

Türk işçisi çoğu zaman Sabri Tığlı arkadaşımın 
çınlattığı g2bi bunun formalftesiyle bile uğraşacak va
kit bulamıyor. Bir aracıya, bunun için kurulmuş olan, 
gazetelere ilan veren birtakım açıkgözlere vekalet 
vermek suretiyle toptan bir para alıyor primlerinin 
karşılığı olarak ve bu kimseler gidip, işçiden aldık
tan vekâletle sadece işçi hissesi olarak ödenen prim
leri Alman Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edi
yorlar. Orada, devletin verdiği para vardır. Benim iş
çimin çalıştığı süre için; işverenin verdiği primler 
vardır. Bunlann hepsi de o yabancı ülkenin sosyal gü
venlik kurumuna, karşılıksız ve nihai olarak, bir daha I 
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hiçbir şekilde değerlendiremiyeceğimıiz bir tarzda hi
be edilmiş, hediye edilmiş, bizim için ebediyen kay
bedilmiş oluyor. 

Bu kanunla, yabancı sosyal sigortalar kurumları
na, durmadan, her gün hediye edilmekte olan bu prim
leri kurtarmak istiyoruz ve diyoruz ki, Türk işçisi 
olarak eğer bu primini almazsan biz sana iki haktan 
birini sağlayacağız: Ya Türk Hükümeti ile bu yaban
cı ülkeler arasında yapılacak müzakereler ile işçi - iş
veren ve devlet hissesi olarak primlerin tamamını bir 
gün tahsil edebilmek hakkım elde edeceğiz ki bu tak
dirde bu para senindir; ya da bu primler orada kala
cak, fakat sen bir gün, sen olmazsan çoluğun, çocuğun, 
eşin bu kurumdan döviz olarak gelecek olan aylıkia-
n aynca alacaksın» 

Uzmanlann yaptıklan hesaplara göre, ileriki yıl
larda her ay Türkiye'ye çok önemli miktarda para, 
köyüne, kasabasına dönmüş olan işçilerimizin emek
li aylığı veya çocuklan ve eşinin aylığı olarak 
gelecek paraların tutan büyük meblağlara ulaşmakta
dır. Her ay Türkiye'ye oluk oluk bir döviz girdisi 
sağlayacak olan, fakat bunu hükümete değil, Türk iş
çisine ve onun aile efradına sağlayacak olan, bu dö
vizleri kendisi için kullanacak olan herhangi bir ka
mu makamına değil, Türk 'işçisine ve aile efradına 
ödeyecek olan, her ay milyonlarca, yüz milyonlarca 
mark tutan meblağlar söz konusudur. 

Bunu kaybetmemek için diyoruz ki, işveren prim
lerini ve devlet primlerini hibe etme, acele etme. 
Emekli olmak istiyorsun, bir sosyal güvence anyor-
sun, «65 yaşıma kadar ben buralarda sürünemem di
yorsun» Haklısın, sana Türkiye'deki fsçiler gibi 50 -
55 yaşında emekli olma imkânını sağlıyoruz, gel Tür
kiye'de emekli ol, o paralan toptan koparabilirsek 
senindir, toptan koparamazsak yarın sana ve aile ef
radına ek sosyal güvenlik olarak ikinci bir aylıktır. 
Bu, hem işçinin menfaatına, hem aile efradının yaran-
na, hem de Türk Milletinin yaranım olan bir çözüm
dür. 

Bu tasan üzerinde şimdi konuşulanları dinlerken, 
zaman zaman hayrete kapıldım. Çünkü geçen dönem
de oybirliği ile alt komisyondan geçen ilkeler vardı. 
Geçen dönemde Meclis Genel Kuruluna kadar inmiş 
metinler vardır. 

Bu dönemde de konuşulduğu komisyonlarda, işin 
prensibinde görüş .birliği hâsıl olmuştur. 

Bütün bunlan söylemekle beraber, sizden, Yüce 
Gene] Kuruldan, Yüce Meclisten bir ricam olacak. 
Komisyonda yapılmış olan derinlemesine çalışmıala-
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fa rağmen, bugün burada ileri sürülen eleştirilerin ve 
kamuoyuna yansımış olan, yurt dışındaki işçilerimiz
den veya işçi kuruluşlarımızdan gelen bazı eleştirile
rin ışığı altında, maddelere geçildikten sonra, Komis
yonumuz bir gün daha bu metni olgunlaştırmak üze
re, üzerinde çalışabilir. 

Sayın Komisyon Başkanı ile bu konuyu biraz ön
ce konuştuk. Ricam, maddelere geçilmesinin oylan
masıdır. Bu suretle yıllardan beri işçilerimizin sabır
sızlıkla bekledikleri bir sosyal güvenlik kanununun 
gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış ola
caktır. Maddelere geçilme kararından sonra, arkadaş
larımızın pek çok imza ile verdikleri bazı yeni öner
geleri inceleyebilmek için ve burada çeşitli grup söz
cülerinin yaptıkları eleştirileri değerlendirebilmek için, 
kamuoyundan, işçi kuruluşlarından gelen bazı tepki
leri hakkı ile değerlendirebilmek için, maddeler üze
rinde bir gün daha Plan Komisyonumuza çalışma 
yapmak imkânı verilirse, sanıyorum ki, herkesi tat
min edecek çözümlere ulaşmak mümkün olacaktır. 

Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. Kanu
nun, yurt dışındaki işçilerimize hayırlı olmasını dili
yorum ve yapılacak eleştirilerle olgunlaşacağına, şim
di elimizde bulunan metinden daha iyi hale geleceği
ne inandığımı belirtmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğhı. 
Şahsı adına Sayın Şener Battal, buyurun efen

dim, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Önce, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 
ile ilgili böyle bir kanun tasarısı ve kanun tekJffîııin 
Yüksek MecMsimizde görüşülmüş olmasından dolayı 
hizmeti geçenleri tebrik ediyorum ve yapılan konuş
malara da, bu iyi niyete taalluk eden beyanlara da 
elbette ki inanıyoruz ve güven duyuyoruz. 

Ancak muhterem arkadaşlarım^ Sayın Hükümet 
adına görüşlerini belirten Başbakan Yardımcısı Fey-
zioğlu'nun son cümlelerine de katıldığmu ifade et
mek isterim. 

Tasarıda, yabancı ülkelerde çalışan işçileri tatmin 
etmeyen bir hayli hususlar vardır. Yabancı ülkeler
de çalışan işçi kardeşlerimiz, işçi evlatlarımız Türk 
vatandaşları büyük çileler çekmiştir ve Türkiye'nin 
ödemeler dengesindeki bozukluğu, yıllar yılı, emek ih
racı yaptığımız bu evlatlarımızın emeği karşılığı olan 
dövizle karşılamışızdır. 
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Onun için, gurbet ellerde ıstırap içindeki bu 
memleket çocuklarına bir iyilik yapılmak isteniyor
sa, Osmanlı'nın sözü ile; «el - ihsan bi - t - temam» 
denir, o şekilde iyilik yapalım. 

Bir kere, sosyal güvenlik konusu isteğe bağlıdır. 
«Kanun tasarımız isteğe bağlı bir sosyal güvenlik ge
tiriyor» hususu, bizim toplumun psikolojisine uygun 
değildir, îsteğe bağlı olarak siz sosyal güvenlik an
laşması getirdiniz mi, isteğe bağlı sigortalar da var
dır, üstelik reklamları da getirir, enflasyonu dikkate 
alır, birtakım cazip hediyeler de verir, o zaman o 
tarafa gider. Onun için sosyal güvenlik anlaşmaları 
isteğe bağlı olmayacak, mecburi ama doyurucu, tat
min edici olacaktır. 

Fiilen şu tasarıyla biz, çift ödeme mükellefiyeti 
getirmekteyiz. Alman işvereni, yabancı Avrupa işve
reni sosyal sigorta pirim! almaktadır, biz de pirim 
ödeme mükellefiyeti getiriyoruz. 

Bendeniz ayrıca, şu bir yıllık haber alma süresini 
az buluyorum. Avukatlar Kanununda, parlamenter
lerle iîgilii kanunlarda 6 aylık süreler dahi duyulma
mıştır, enıtellektüel oldukları halde haber alamamış
lardır. Bu süreleri de kafi görmüyorum, uzatılması 
lazımdır. 

3 yıllık taksite bağlama meselesi üzerinde de teem
mül edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Almanya'da çaîjşan 
işçilerin hizmetlerine karşılık - onlar son derece yıp
ratıcı işlerde çalıştırılmıştır, onlara, o hizmet süresi
nin 1/4'ü kadar yıpranma müddeti verebihneliyiz, 
veya bu miktar üzerinde yüksek Meclisimiz düşün
melidir; onlara yıpranma hakkı verilmelidir. 

Yine yabancı para birimi üzerinden aidat alma 
meselesi üzerinde de durmalıyız. Döviz darboğazını 
aşmak için birtakım samimiyetten uzak teklifler ye
rine, daha teşvik edici teklifler getirilmelidir, ele alın
malıdır. 

Müsaade ederseniz bir işçiden aldığım mektubu 
hızla okumak istiyorum. Sayın Komisyonun ve de
ğerli Başbakan Yardımcısı FeyzioğlU'nun, bu mektu
bu okuıken dikkatlerini istirham ediyorum. Hızla 
okuyacağım. Önemli hususlar vardır ve bir işçi me
selesini bu kadar güzel ortaya koyması takdire şa
yandır. 

Emeklilik Kanununun tashihini isteyen işçinin 
mektubu şöyle; özet olarak hızla okuyorum : 

«Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal güvenliğe 
kavuşturulması için, Emeklilik Kanununun çıkarılması-
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na tekaddüm eden çalışmalarda gayretleri geçen kişi 
ve kurumlara teşekkür ederim» 

Her gün biraz daha ümitle bakmış oüduğuınıız 
emeklilik mevzuu, Hükümet kanun taslağı ile işçi le
hine olmaktan çıkarıMııştır. Taslağın aynı şekilde ka
nunlaşmasıyla işçi hüsrana uğratılmış olacağı gibi, 
hazırlayanlar ve aynıyla kanunlaşmasında oy kulla
nanlar işçiye sosyal güvence kazandırmamanın veba
limi omuzlarında taşıyacaklardır. 

Yurt dışında çalışan işçi döviz ihtiyacında velini
met; fakat problemlerinin halinde ise unutulan top
luluk görünümündedilr. Emeklilik, Mili Cephe Hü
kümeti zamanında da bir türlü çıkarılamayan ve oya
lama taktiğine kurban giden bir tasan idi. Bugünkü 
Hükümet sorumluları, eski Hükümetin kanun tasla
ğını kendi görüşleri doğrultusunda değiştirerek işle
meyecek duruma sokmuşlardır. İki Hükümetin tasa
rısı da beğenilmemiş, tenkit edilmektedir. 

Yapılan her tasarruf, yapılanlar adına müspet ne
tice vermesi halinde değer taşıyabiBir. Hazırlanan tas
lağın 2 noi maddesindeki, «kesilen primlerinin tamamı
nın ya da bir kısmının geri alınmamış olması» hük
müyle çıkan bir kanun, işçiyi sosyal güvenceye ka-
vuşturamayacaktır. Hazırlanan kanuna muhatap olan
lar yurt dışında 10 - 15 seneden beri çalışan işçilerdir. 
Ortak Pazar ülkelerinde çalışan en yeni işçi 5 senelik 
olduğu için Sosyal Sigortalar Kanununun gerektir
diği şartlan uhdesinde toplayamamayadır. Gelecek 
senelerde aynı problemler onlan da ıstırap çemberi
ne alacaktır. 

Şu hususlara göz atılacak olursak endişelenmekte
ki haklılığımız teslim edilebilecektir. 

1. Aümanya'daki emeklilik yaşı 65'fcir. İstatistik
lere göre Türkiye'deki yaşama oram ise 60ı'dır. İşçiler
de bu 52'dir (Ben ilave ediyorum). Bu da göstermek
tedir ki, büyük çoğunluğun, cazip gösterilen Alman
ya emekliliğine ulaşamayacağıdır. Erkeğe nazaran da
ha erken yıpranan Türk kadınının da miras yoluyla 
böyBe bir emekîii'kten istifade edebileceği hayal mah
sulüdür. 65 yaşındaki bir işçinin geride 18 yaşından 
küçük çocuk bırakması ise düşünülemeyen bir husus
tur. Heîe Almanya'da emekli işçinin ölümünden son
ra emekli maaşının mirasçıya kalmaması teklifi ka
nunlaşırsa, bizim kanunun görüntüsü bir o kadar yü
rekler acısı olur. 

2. Böyle bir kanunla işçi sosyal güvenceye ka
vuşabilmek için çift prim ödemeye mecbur tutulmak
tadır. Bu da yurt içinde ve yurt dışında çalışan işçi
ler arasında aynealık ve sınıf farkı doğuracağından 
Anayasaya aykırıdır. 

3. Hayal edilen Almanya emekliliğinin tahak
kuku uğruna, hükümetlerimizin transfere, (Çok önem
li bu husus,) hükümetlerimizin transfere muktedir ola
madığı % 9 işveren primlerine ilaveten işçiden kesi
len % 9'lan da hovardaca Alman kasasına hibe et
mekten başka bir anlam taşımaz. Bu teşebbüse, tah
min ederim ki, Alman yetkililer bu duruma onun için, 
için için gülmektedirler.» 

Mektubun en önemli yerlerinden birisi, bir bölü
mü bu kısımdır. Şu *% 9 kesilen primleri, Hükümeti
miz yapacağı sosyal güvenlik anlaşmasıyla biran ev
vel Türkiye'ye aktarılma imkânını temin etmelidir. 

Sayın Feyzioğlu'nun demin ifade buyurdukları 
cümlesinden, «Sosyal güvenlik anlaşması yapılacak
sa bu hususlar dikkatte alınır» diyor, bu kanun, bu an
laşma yapıldıktan sonra tanzim edilirse daha inandın-
cı olur, daha iyi haklar getirir. 

Mektubun sonuç bölümüne geliyorum : 
«4. Her takvim yıhmn tasarrufunu vatanımızda 

değerlendiren, hatta Alman bankalarına borçlanmak 
suretiyle bu değeri artıran sayısı küçümsenmeyecek 
pek çok işçi kardeşlerimiz vardır. İşsiz olan, kazan
cı kafi gelmeyen işçilerimizi de ilâve edecek olursak, 
teknokratlanmızın zannettiği gibi bankalarda parası 
yığılan işçilerimizin sayısı pek fazla değildir. 

5. Emeklilik müddet şartlarını yerine gelürmîş 
olan. 10 - 15 senelik işçilerin Sosyal Sigortalar Kuru
muna yatırmaları gereken prim tutarları, 2 5 - 3 5 bin 
DM'a baliğ olmaktadır. Bu ise, tediyesi güç bir meb
lağdır. Bu miktara sahip olan bir işçinin, bir o kada
ra ydkın Alman İhtiyarlık Sigortasında hemen alabile
ceği kesintileri birikmiştir. Her iki mevcudun, hele 
bugün dış piyasadaki değeriyle hesaplandığında bü
yük bir sermaye teşkil ettiği görülecektir. Bu serma
yenin, hisse senetlerine yatırıldığında hiç çalışmadan, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca tahakkuk ettirilecek 
emekli maaşının % 100'ü üzerinden gelir temin edi
lebileceği tahmin edilebilir.» 

Muhterem milletvekilleri, bu mektubu özet ola
rak okumuş bulunuyorum. Mektuptaki hususları, im-
'za bende mahfuz kalmak kaydıyla, Sayın Hükümet ve 
Komisyon istediği takdirde takdim edebilirim. 

«Bu mektubu sen mi yazdın?» diyen arkadaşlan-
ma arzı cevap ediyorum. Böyle bir mektubu benim 
yazmam gibi suniliğe gerek yok. Bu fikirleri tekab-
bül etmekle, ben yazmış kadar oldum. Aynca, böyle 
bir mektup gösterisine de lüzum olmadan, bunlan ra-

j hathkia ifade edecek kadar, arkadaşlarımızın bize gü-

- 307 -



M. Meclisi B : 136 25 . 4 . 1978 O ; 1 

venleri vardır ve bu fikirleri de arkadaşlarımızın 
önemli kısmının, parti farkı gözetmeksizin, paylaştık
larını tahmin ediyorum. Esasen, çeşitli partilere men
sup arkadaşlarımızla bu hususları görüştüğümüzde, 
onîar da buna yakın şeyler ifade ettiler. 

Bu bakımdan, temenni edilen, tümü üzerinde oy
lama bilekten sonra Komisyona iade edilmesi husu
sundaki görüşe şahsım adına katılıyorum. Ancak, Ko
misyon hemen bir günde meseleyi ele alması şeklin
de; değil, şöyle bir hafta, on gün bu meseleyi grup
ların ve bu işi takip eden üyelerin de fikirlerini al
mak suretiyle tamam bir metin çıkarsın. Bunu temen
ni ediyorum. 

Yüksek Heyetinizle saygılar sunarım. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal 
Sayın üyeler, tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler bitmiştir. 

Maddelerine geçiıîmesıina oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının mad
delerine geçilmesi kabul edilmıiştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan; 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Gerek Sayın Başkanlığa ve
rilen önergeler, gerekse yapılan eleştirilerin ışığı al
tında, maddelerin Komisyonumuzca yenliden görüşül
mesi zorunluğu doğmuştur. Maddelerin Komisyonu
muza iadesini talep ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendimi, Komisyon Başkam Sayın 
Alpaslan'ın beyanım dinlediniz. 

O itibarla, tasarının maddelerini, verilen önerge
lerle birlikte, İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince 
Komisyona iade ediyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Bu bölümün birindi sırasında yer alan 10/29 esas 
numaralı, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 
arkadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 ncü, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
İlişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeîere başlıyoruz. 

Hükümet?... Yok. 
Efendim, Sayın Hükümet geçen birleşimde de 

bulunmadığından bir defa ertelendiği için, görüşmele
re başlıyoruz. 

Önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ege Bölgesi ekici tütün piyasasında; 
1< Baş fiyatın düşük tespiti. 
l2i CHP'nin üretici köylerdeki oy durumunu göz-

önüne alan partizan eksperlerin fiyatların tespitinde 
bu istikâmette ayrıcalıklı davrandıktan. 

3. Tüccarların tespit edilen fiyatları piyasa açıl
madan çok önce öğrenmiş olmaları. 

4. Tüccarlara piyasanın açıldığı günden bir gün 
Önce 2 milyar 300 milyon lira dolaylarında kredi ve
rilmesi. 

5« Tekel tarafından alımların çok ağır olarak sür» 
dürülmesi gibi sebeplerle üretici, tüccarların 'insafına 
terk edilmiş ve yüzbinlerce aile yukarıdaki sebeplerle 
yokluğa ve sefalete İtilmiştir. 

Bu durumda Gümrük ve Tekel Bakanının hatası, 
ihmal ve tedbirsizliği; Başbakanın da Hükümetin ba
şı olması sebebiyle doğrudan sorumluluğu vardır. 

Bundan dolayı konunun Yüce Meclise ve kamu
oyu önünde açıklığa kavuşturulabilmesi için Anayasa
nın 88 nci ve İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca Mec
lis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Gaziantep 
İhsan Kabadayı Cengiz Gökçek 

Tokat Sivas 
Faruk Demirtola Ali Gürbüz 

İstanbul Elâzığ 
Turan Kocal Mehmet Tahir Şaşmaz 

Niğde Ankara 
Sadi Sonıuncuoğlu Necati Guftekin 

Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Çorum 
Mehmet Irmak 
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BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre, Mec
lîs Araştırması açılıp açılmaması hususunda Hüküme
te, siyasi parti gruplarına ve önerge sahiplerinden bi
rine sırasıyla söz verilecektir. Hükümet ve gruplar 
20'şer dakika, imza sahibi 10 dakika konuşacaklardır. 

Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdüfka-
dir Kaya, buyurun efendim. 

Sayın Kaya, konuşma süreniz 20ı dakikadır. 
MSP GRUPU ADINA ABDÜLKADÎR KAYA 

(Siirt) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın' Başkan, muhterem milletvekilleri; Konya 

Milletvekili Sayın İhsan Kabadayı ve 9 arkadaşının, 
Ege tütün ekicilerinin durumlarının tespiti hakkında 
verdikleri Meclis Araştırması önergesiyle ilgili, Milli 
Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupumuzun görüşle
rini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu 
vesile ile hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım* tütün, tarım memleketi 
olan Türkiyemizin önemli bir endüstri nebatıdır. Zi
raat arazisi dolayısıyla, memleketimizin ziraat arazisi
nin % 1,8'i gibi çok cüzi bir miktarım kapladığı halde, 
memleket nüfusunun % 51 tütün ekimi île geçinmek
tedir. Bu da, tütünün, memleketimiz nüfusu için ne 
kadar değerli olduğunun açık bîr delilidir. Yani, ziraat 
arazisinin % 1,8'ine karşılık, % S nüfus geçinmektedir. 
Takriben 540 000 aile tütün ekimi île geçimini sağ
lamaktadır. Tütün ekiminin yapıldığı takribi saha ise 
2 800 000 dekardır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiyemizde Ege, Mar
mara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde, 
dünya piyasasında kendini kabul ettirmiş, kalitesiyle, 
rengiyle, içim ve tadıyla ün salmış Türk tütünü, mem
leket içerisinde, layık olduğu kıymeti görememiştir. 

Memleketimizin tütünü sigaralık, puro, tömbeki, 
hasankeyf çeşitleri olarak ilmi bir tasnife tabi tutu
lur. Ticari şekli ise, kıyılmış tütün, sigaralık, püroluk, 
pipo ve enfiye şeklindedir. 

Memleketimizde tütünün ihraç şekilleri, işlenmiş 
yaprak olaraktır. İşlenmiş yaprak tütününün satışı, 
aşağı yukarı, 80 TL. civarındadır. Halbuki, 1 kilo si
garanın değeri 180 - 200 Türk lirası arasında değer 
taşımaktadır. 

Bundan şunu anlıyoruz k£, eğer biz tütünümüzü 
İşlenmiş yaprak olarak değil de, sigara olarak îh-
racedecek olursak, kilo başına asgari 100 Türk Li
rası kâr etmiş ve döviz sağlamış oluruz. 

Tütün, her endüstri nebatı gibi, meşakkat ve alın-
teri isteyen bir ziraat nebatıdır. Tütün toplaması, muh
telif zamanlarda, muhtelif eller şeklindedir. Dip üstü, 

birinci ana, ikinci ana, üçüncü ana, uç altı ve uç ol
mak üzere altı el şeklinde toplanır ki, bu da büyük 
çalışma, alın teri ve meşakkat isteyen bir işlemdir. 
Türk köylüsü ve Türk tütün ekicisi, döktüğü terin ve 
harcadığı meşakkatin karşılığım alabilmelidir. An
cak, maalesef şunu da açık kalplilikle itiraf etmek 
lâzımgefir ki, bu sene tütün piyasasının, Ege tütün 
ekicileri için tanıdığı 57 liralık baş fiyat çok az ğö-
rüfanektedir. 

Kaldı ki, piyasa saptandıktan sonra, baş fiyatın 
tespitinden sonra, Türk parası % 30 - 35 civarında 
devalüasyona uğramıştır. Bundan, Türk ekicisi, Türk 
tütün ekicisi kilogram başına 18 lira zarara girmiştir. 

Muhterem milletvekilleri. 190 bin ton tütün satışı 
yapılmıştır. Bunun 50 bin tonu tüccara, 90 bin tonu 
Devlete satılmıştır. Tasavvur eder misiniz ki, bir 
Devlet, köylüsünü aldatsın; bir Hükümet, kendi köy
lüsünü oyuna getirsin? Maalesef bugünkü Hükümet, 
tütün ekicilerini oyuna getirmiş, baş fiyatları tespit 
ettikten sonra Türk parasının değerini düşürmüştür. 
Bu şekilde de, tütün ekicileri 2,5 milyar liraya yakın 
zarara girmiştir. Biz, Milli Selâmet Grupu olarak, 
2,5 milyar liranın Türk tütün ekicilerine geri veril
mesini talebediyor, istiyoruz. Aksi takdirde, Hükü
met, bunun hesabını köylüye veremeyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk tütün ekicisi, her 
ziraat çiftçisi gibi, yeni kanunlarla sosyal güvenliğe 
kavuşmaktadır. Ancak, tütün ekimi bîr aile ziraati-
dir. Tütün ziraati, ailenin, aile işletmesinin erkeği, 
hanımı, Çoluk ve çocuğuyla olur. Halbuki, sigortaya 
tabi oldukları sırada, sigorta teşkilatı bunlardan kaç 
işçi çalıştırdıklarına dair beyanat istemektedir. Tütün 
ekicileri, aslında, çoğu işçi çalıştırmazlar. Komşu 
tarla sahipleri birbirlerine yardım etmek suretiyle top
lamayı yaparlar. Hasbelkader, sigorta teşkilatı müfetti
şini tarlaya gönderdiği zaman, tarlanın içerisinde bir
kaç kişinin çalıştığım görür ve bunu işçi olarak tespit 
eder, Ziraat Bankasına bildirir. Ziraat Bankası, tütün 
ekicilerine, dönüm başına çok cüzi miktarda, çok az 
miktarda bir para verir. Tütün ekicileri muinlerini 
sattıktan sonra bankaya gidip paralarım tahsil et
mek istedikleri zaman bir fatura ile karşılaşırlar. Bu 
fatura da, sigorta faturasıdır; «Şu kadar işçi çalış
tırdınız, şu kadar prim ödeyeceksiniz» diyor. Bakar
sınız, tütün ekicisi, ümit ettiği paranın çok altında bir 
para alır veyahut da hiç para alamamaktadır. 

Hükümet, bu duruma önemle eğilmelidir. Bu Sos
yal Sigortalar Kurumunu, sosyal güvenlik kapsamım 
esaslı bir şekilde tetkik etmeli ve köylülerimizi, tütün 
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ekicilerini mağdur duruma düşürmemelidir. Muğla 
Milîi Selâmet Partisi İl Başkanı bunu bilhassa uzun 
bir mektupla yazmış ve dert yanmıştır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Mektubu oku. 
ABDÜLKADİR KAYA (Devamla) — t&cacttz 

mektup. 
Muhterem arkadaşlarım, tütün ekicilerine, avansı, 

zamanında verilmelidir; bol avans verilmelidir. Tü
tün ekicilerinin tütünlerinin kalite tespiti, piyasa tes
pitinden önce ekiciye bildirilmelidir. Bu suretle tü
tün ek'idMnİn, «Tütünümü tüccara mı, yoksa Dev
lete mi satayım?» diye bir terdin hakkı olabilmelidir. 
Şu anda tütün ekicilerinin tercih hakkı yoktur. 

Üçüncü mühim (bir mesele : Tütün kalitesinin 
tespiti bir tane eksper tarafından yapılmaktadır ki, 
bu büyük haksızlıklara mal olur, büyük haksızlıkla
ra sebebiyet verir. İnsan, netice itibarıyla, hatasız 
olamaz. Ya hissi, bilerek veyahut da bilmeyerek bir 
eksper, tütünün kalitesin1! aşağı veyahut da yukarı 
takdir edebilir. Bunun önüne geçmek için, asgarî bir
den fazla eksperlerin tütün kalitelini tespit etmesi lâ
zımdır. 

Çok mühim bir mesele daha : Tütün ekimi tah
didi ya kaldırılmalı tütün ekicilerine veyahut da h'iç 
değilse diğer köylülerimize ekim şansı tanımalıdır. 
Nitekim, Doğuda ve Güneydoğuda çok kaliteli tü
tünlerimiz vardır. Ancak, ekim tahdidi dolayısıyla, 
Doğunun, Güneydoğunun fakir köylüleri bu imkân
dan mahrumdurlar. Örneğin, Siirt bölgesinde pek çok 
yerleri kendim gezdim ve gördüm; çok güzel, çok üs
tün kalitede tütün yetiştirilmektedir. Bu gibi yerlere 
mutlaka ekim şansım tanımalıdır; bir deneme mahi
yetinde olsa hile. 

Sonuncu ve en mühim mesele de, sözlerimin ba
şında söylediğim gibi, tütün ekicilerine verilen 57 lira 
başfiyat azdır, az görülmektedir; asgari 70 lira olmalı 
idi. Kaldı İd, bu 57 lira da, devalüasyondan ötürü 42 
tk'Bya düşmüştür. Vatandaşımızın bu mağduriyeti, 
behemahal, Hükümet tarafından ortadan kaldırılma
lı ve 540 bin ailenin kesesinden çıkan 2,5 milyar Türk 
lirası bu vatandaşlarımıza mutlaka geri verilmelidir. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Adalet Paresi Grupu adına Sayın Erol Yeşilpınar, 

buyurun. 
Sayın Yeşilpınar, süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUPU ADINA EROL H. YEŞİLPINAR 
(fznair) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arka

daşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara uğra
tıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin görüşülmesi dolayısıyla, Adalet 
Partisi Grupu ve şahsım adına sizleri saygıyla selam
larım. 

Enternasyonal Botanik Sözlüğüne bakacak olur
sak, tülünün, boyu 2 metreyi, yapraklarının uzunluğu 
70 santimetreyi bulan ve hatta geçen, otsu bir bitki 
olarak tarif edildiğini görürüz. 

Bu tarif edilen tütün, yeni dünya tütünüdür. Ka
litesi iyi değildir. Yetiştirilmesi, işlenmesi ve kurutul
ması kolaydır; randımanı düşüktür; yalnız olarak içi-
îemez; yanıcı değildir, kokosu yoktur ve lezzetsizdir. 

Ülkemizde ise, yani Türk tütüncülüğünde durum 
oldukça değişiktir. Türk tütüncülüğünde kalite var-
dsr; yetiştirilmesi, işlenmesi, kurutulması, zordur; 
meşakkat ister, bilgi ister. Randımanı yüksektir, ya
nıcıdır, kokusu hoştur ve lezzetlidir. Bütün bu özel
likleri dış alıcılar tarafından bilinir ve Türk tütünü 
daima dünyada aranır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, çalışan nüfusun 
% 5'ine yakın olan 540 bin ailenin tek geçim kaynağı 
tülündür. Bu rakam yaklaşık olarak 2,5 milyon nü
fus demektir. Tütün dikimi 2 800 000 dönüm arazi
yi kapsamaktadır. Yani, ülkemizde yalnızca 2 800 000 
dönüm arazi üzerinde tütün ziraati yapılmaktadır. 
Bu miktar arazi, üzerinde ziraat yapılan tüm arazinin 
ise ancak % 1,8'idir. Netice olarak denebilir ki, genel 
üîke nüfusunun % S^U ekilir dikilir ülke arazisinin 
ancak % 1,8'ini kullanarak tarımsal, ekonomik, sos
yal ve kültürel yaşantılarını sürdürmektedirler. Daha 
değişik bir ifadeyle şöyle de denebilir. Ülkemizdeki 
tütün üreticileri, toprak ve doğal kaynaklarımızın 
% 1,8'ini kullanmalarına rağmen, sosyal bünyemizin 
% 5'ini oluşturmaktadırlar. 

İşte, bu nedenle, az bir doğal kaynağımızı kulla
narak, bunun üç misli bir ekonomik katkıda bulunan 
ve ülkemize döviz kazandıran kıymetli ve meşakkatli 
tütün ekicimiz, ne yolla Olursa olsun, mutlaka destek
lenmeli, alın terinin ve elinin nasırının hakkı tam ola
rak mutlaka verilmelidir. 

Ayrıca, bu meyanda, bu üretici kitlenin sosyal, 
ekonomik, kültürel, tarımsal ve sosya-ekonomik so
runlarına öncelikle, önemle ve içtenlikle eğinilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz doğal şartlarına 
göre, tütün dikimi yapılan topraklardan dönüm başı
na ortalama 60-70 kilo tütün alınabilmektedir ve top-
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lam yıllık ülke üretimi 240 - 250 bin ton civarında bu
lunmaktadır. İyi, bilgili, politik düşünce ve etkenler
den arınmış gerçekçi bir dış pazarlama ve iç tüketim 
ile, tütün, asla yıldan yıla stok devretmez, satılır ve 
ülkemizin ekonomik bir sorunu olmaktan çıkar. 

Ülkemizde üretilen tütünlerin önemli kısmı işle
nip, balyalanıp, yaprak tütün olarak ihraç edilir, tşte, 
Türk tütüncülüğünün anasorunu ve geleceği bu bal
yada düğümlüdür. Balyadaki bir kilo tütünün, işlen
miş yaprak tütün olarak değeri 70 - 75 lira civarın
da ise, bir kilo sigaranın vergisiz değeri en azından 
180-200 lira civarındadır. İşte, biz, ihracat yaparken 
geminin vincinin kancasına tütün balyaları yerine si
gara sandıklarını takabilirsek, kiloda en az 100 lira
lık bir katma değer elde ederiz ve bu değer ülkemizde 
kalır; ürün değerlenmiş olur ve ek iç istihdam, yani 
ek iş sahası yaratılmış olur; ekonomimizdeki iç istih
dam payı artar; işsizlik bir miktar önlenmiş olur. 
Bundan yararlanacak olan da, Türk tütün üreticisidir, 
Türk işçisidir, Türk müteşebbisidir, Tekel'dir, Türk 
tütün ihıacatçısıdır ve katma değer kanalıyla da Türk 
ekonomisidir. Bu konuda çalışacaklardan ve bu konu
da kazanç sağlayacaklardan elde edilecek vergilerle 
de, Devletin bütçe gelirlerinde artış kaydedilecek ve 
ülkeye daha fazla döviz girimi sağlanmış olacaktır. 

Bunun için, 1186 sayılı Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Kanunu işler hale getirilmeli; işlenmiş ve si
gara haline getirilmiş, ihracata dönük tütün sanayii 
kurma hakkı bu kooperatiflere ve Tekel Kanunu el
den geçirilerek yapılacak bazı değişikliklerle de özel 
teşebbüse verilmelidir. 

Bu sistem, mesela 10 ya da 15 yıl sonra iç tüke
tim için de düşünülebilir. Bu sistemin düzenli bir bi
çimde işleyişinden özellikle Türk tütün üreticisinin 
büyük yararlar sağlayacağını tahmin etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde bölgelere göre 
tütün tipleri ve piyasaları değişiklik göstermektedir. 
Bunlar, Ege bölgesi tütünleri, Marmara bölgesi tütün
leri, Karadeniz bölgesi tütünleri, Doğu bölgesi tütün
leridir. Özellikleri itibarîyle bunları ayrı ayrı anla
tacak değilim. Ancak, konumuz olan Ege bölgesin
de üretilen tütün üzerinde biraz durmak isterim. 

Ege bölgesi tütünleri şekil, koku, içim, kalite ve 
renk bakımlarından, diğer tiplere nazaran ayrı ve 
önemli özellikler arz etmektedir. Bu tütünler muh
temelen Balkan yarımadasındaki İskeçe çevresinden 
gelmiş iyi kaliteli, «basma» denen tip tütünlerdir. 
Bu tipin yaprakları narindir, sap kenarları incedir, 
dikimi, çapası, dizimi, kurulması, tongalanması 

zordur, hüner ister. Toplanması, dipüstü, birinci 
ana, ikinci ana, üçüncü ana, uçaltı ve uç olmak 
üzere altı el sürer; kademelidir ve meşakkatlidir. 

Toplu olarak denebilir ki, yetiştirilmesi ve işlen
mesi zordur. Her külfet bîr nimet karşılığı olaca
ğına göre, tütüncü desteklenmeli, her yıl tespit edi
lecek baş fiyatla memnun edilmeli, alın terinin, eli
nin nasırının ve tarımsal uğraşının karşılığı tam ola
rak ödenmelidir. 

Konumuzun kapsamı dışında kaldığı için, tütü
nün yağından, tohumundan, fidesinden, suyundan, 
fMninden ve hastalıklarından bahsederek, fizyolojik, 
toksikolojik, teknolojik, ekolojik, fannasötik ve 
jenotipik karakterlerine inmek istemiyorum. 

Şimdi, tütünün ekonomik cephesine geçiyorum. 
Sanıyorum ki, tütün ekicisini ilgilendiren en önemli 
konu da budur. 

Genel ekonomide olduğu gibi, tütünün maliyet 
fiyatını oluşturan faktörler dörttür. Bunlar: 

1. Kapital, yani para veya tarımsal kredi. Bu 
kredinin faizi maliyet unsurudur. 

2. Teşebbüs, yani tarımsal faaliyete girme, tü
tün dikimi için karar verme ve başlama. 

3. Hammadde, doğal kaynaklar, tarımsal girdi
ler, yani toprak, tohum, fide, ip, kargı, naylon, 
ilaç vesaire. 

4. Emek, yani insan gücü. 

Tüm bu faktörler, verilecek baş fiyatın içinden 
ayrı ayrı hissesini almalı, ayrıca bir kâr marjı ol
malıdır, Bu kâr, maliyet fiyatı ile satış fiyatı ara
sındaki farktır. Her yıl ilan edilecek baş fiyatın da 
bu ekonomik husus nazara ahnarak hesaplanması, 
tespit ve ilan edilmesi gerekir. Çünkü, ekonomi il
mînde satış fiyatı maliyet fiyatına asla eşit olamaz, 
olmaması gerekir. Çünkü, her türlü ekonomik, en
düstriyel ve ticari faaliyette olduğu gibi, tarımsal 
üretimde de, tarımsal ekonomide de kâr unsuru 
mutlaka nazara alınmalıdır. 

1974 yılı Ege ekici tütün piyasası için Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğinin önderliğinde İzmir Atatürk 
Spor Salonunda yapılan bir 1Mm koordinasyon top
lantısında, kik) maliyeti 24 lira 85 kuruş olarak tes
pit edilmiştir. Buna karşılık, baş fiyat 25 Ura ola
rak ilan edilmiş ve ortalama fiyat da 22 lira 50 ku
ruş civarında kesinleşmiştir. Sonradan, tütünün dışa 
satış fiyatı gelişim göstermiş ve 3 dolar 25 cente yük
selmiştir O günün döviz kuruyla bu fiyat tam 44 
liradır. Baş fiyata, o gün için 7 lira 50 kuruş tuta
rındaki işleme, balyalama, tongalama ve ihraç kâ-
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rının da eklenmesiyle ortaya çıkan 32 lira 50 kuruş
luk fiyata karşılık, tütün 44 liradan ihraç edilmiş 
ve kiloda 11 lira 50 kuruş ek bir İhraç kân elde edil
miştir. 

Bu işlem neticesi, Tekel ve tütün tüccarlarımız 
büyük paralar kazanmışlar; ancak, elde edilen ek 
ihraç kârı, tütün üretidlerüıe intikal ettirilmemiş
tir. Bu konuda yalnızca Tekelin yaprak tütün ihraç 
kazancı 2 milyar 750 milyon lirayı bulmuş ye bu 
miktar para, dar gelirli küçük çiftçi dediğimiz tütün 
üreticisinin sırtından kazanılmıştır. 

1978 yılında aynen 1974 yık tekrarlanmış ve 1974 
yılında olduğu gibi, Ege tütün üreticileri yine peri
şan edilmiştir. Çünkü, 1974 ve 1978 yıllarındaki hü
kümetler aynıdır, Başbakan aynıdır, karar verenler 
aynıdır, uygulayıcılar aynıdır, zihniyet aynıdır ve 
dolayısıyla netice de aynı olacaktır. 

Ege tütün piyasasından sonra açılan Karadeniz 
tütün piyasasındaki üreticinin perişanlığı da, bu 
hususu kesin bir biçimde kanıtlamaktadır. Dün açı
lan Marmara tütün piyasası da aynı durumu kanıt
layan diğer bir gün olarak karşımızda durmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tütün hakkındaki bu ge
nel izahattan sonra, şimdi 13 Şubat 1978 günü açı
lan 1977 mahsulü Ege ekici tütün piyasasına gerçek
çi yaklaşımlarla bir göz atalım. 

1977 mahsul tütün rekoltesi, bir yıl öncesine 
nazaran % 35 noksandır; faklat kaMtesı oldukça 
yüksektir. 1976 mahsulünün 197 bin tonluk rekol
tesine karşılık, bu yılın rekoltesi 140 bin tondur. 
Geçen yılın baş fiyatına yalnızca bu % 35*Iik rekol
te farkı eklenmiş olsaydı, bu yılın başfiyatmın 
Ege'de 70 lira olması gerekirdi. Birinci ve İkinci 
Gâvurköy havzalarının 1976 mahsulü tütünü 42 bin 
balyayken, bu yıl 19 bin balya noksanıyla 23 bin 
balya olarak gerçekleşmiştir. Bir dekardan 70 - 80 
kilo tütün alan üretici, bu yıl 50 kilo tütünü zor elde 
edebilmiştir.! Geçen yılın başfiyatıyla bir dekar ara
ziden 4 000 lira brüt hâsılat elde edebilen bir üre
tici, bu yılın 57 liralık başfiyatıyla 2 850 lira 
elde edebilmiştir. Geçen yıla nazaran dekardaki 
brüt hâsılat kaybı 1 150 liradır. Geçen yılın baş
fiyatıyla, 2 320 kilo tütün satarak bir traktör ala
bilen üreticinin, aynı traktörü alabilmek için bu yı
lın başfiyatıyla 2 852 kilo tütün satması gerekmek
tedir. Üreticinin traktör başına kaydı, 532 kilo tü
tündür. Geçen yılın başfiyatıyla bir kilo tütün kar
şılığında 800 gram et alabilen üretici, bu yılın baş
fiyatıyla ancak 525 gram et alabilir duruma düşü

rülmüştür. Yani, tütün üreticisinin çoluk çocuğu 
için kaynattığı tenceresinden bu yıl 275 gram et 
eksilmiştir. Geçen yıla nazaran, bu yıl İstanbul, An
kara ve İzmir geçinme endeksleri % 28, toptan eş
ya fiyatları % 32, enflasyon % 23 oranında gelişim 
göstermiş, buna karşılık tütün başfiyatına verilen 
yıllık fark ise % 14'Ierde kalmıştır. 

Geçen yılın piyasa döneminde 16 lira olan dolar 
kuru, bu yılın piyasa döneminde 19.50 kuruşa çık
mıştır. Tütün ihraç fiyatı, iki dönemde de 3 dolar 
40 senttir. Yalnızca dolar kurunda meydana gelen 
fark üreticiye verilmiş olsaydı, baş fiyatın 11,50ı lira 
daha faziîa, yanı 68,50 Hıra oSıması gerekirdi. Sonra
dan izalha çalışacağım gibi, yapılan son devaMiaiâyonla 
Ibu fark 18,70 liraya ylükselmrştir. 

(Malaıma, 6 kilo yaş tütün yaprağımdan 1 Mlo kura 
ItöiiHüın elde edılmtekılıeıdlir. Bu yıhn 57 liralık baş fiyatını 
6'ya bölersek, 9.50 lirayı buluruz. Yani, 1 kilo yaş 
tütün yaprağı, mevcut Hükümet tarafından 1 kilo 
ıspanak ya da 1 kil» pnnasa fiyatına satın alınmış Va 
tütün üreticisinin alın teri ibrik suyuyla eşdeğer tutul
muştur. (AP sıralarından «Bravo» sesfieri) 

Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Tuncay Maıia-
racı'niüi, sıfır kaîiite ihrakhk tütüne bile 25 lira veıtî-
diğlrii Ve 24,99 liradan tek bir batya tüiün salın alın
dığının ispatı halinde istifa edeceğini açıklamasına rağ
men, oıttada elle tutulur hOrçok misal bulunmaktadır. 
Mesela, Akhisar'ın Efendi Mahallesi üreticilerinden) 
Enver İncirli, Tekele 17 balya tütün vermiştir; Tekel,. 
15 baöyasıfaa sıfır kalite ihnalkfclk tülün ekıspertûzi tat
bik eîimıiş, 2 balyası içlin de 25 lira fiyalt büçmDşfe 
Topfan 850 kilo tiMin Veren !bu üretici, eC'ne 
ancak 2503 lira para almıştır ve tüMinliim kilo
su 2,90 liraya gelmıiştfir. Yine Akhisar'ını Ka-
ya%ooğhı Kföyü üratScıleröMdem Nevzat Akman, 
Teikeîe 6 Ibalya tütün vermiştir; Tekeli, balya
da 15 kilo sıfır kalite ihrakhk tütünü düşmüş, kala* 
nıaıa 25 lira fiyat tallbı'k etmliştir. Toplam 30i kilo 
tütün veren bu üretici, elline ancak 5250 lira almıştır 
ve tütünün kilosu 17,50 liraya gelmlişür 

Bakanlığa ait bütçenin Meclis müzakereleri sıra
sında bu 2 üreticimin durumunu Sayın Bakana sor
dum; «Tetöfcîk edıip cevap vereceğime dıijyen Bakann 
dan, 35 gün geıçmıefslnıe rağmen, halen bir ses çıkma
mıştır. «Sükût ikrardan gelir» atasözü galiba bir kere 
daha kanıtlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu çarpık ve hatalı 
işlemler yetmliyormuş gibi, Ecevft HükütmeOi 
il Maili: 1978 tariîMI itibarıyla paramızın değerini % 
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324 gübi yüksek bir oranda düşürmüştür. Yapılan bu 
devalüasyon neticesi, paramızın iç ve dış alım kajbili-
yeti % 324 azaltılmıştır. Netöice olarak da, Ege ekiciı 
tütün piyasasında 57 lira olarak ilan edilen baş fiyaîy 
38,70 liraya; 42 lira olarak kesinleştiği iddia edileni 
ortalama fiyat, yanli kayme 28,50 liraya ve Bakan 
tarafından güya 25 lira olduğu söylenen koruyucu 
tfiyalt ise, 16 lira 97 kuruşa düşmüştür. Tüllünü 3 do
lar 40 senitten ihraç edecek olan Tekel ve tülün tücn 
carları, dolar başına S lira 50 kuruşluk ek kazanç el
de edecekler ve bir kilo tütünün ihracından da 
(3.40 X 5.50 = 18 lira 70 kuruşluk) ek bir İhraç 
kârı sağlayacaklardır. İşte, bu ek ihraç kârının, yani 
devalüasyon farkının tütün randımanı ile çarpımından 
meydana gelecek birim fark, her kilo tütün için üreti
ciye mutlaka ödemmeli, alın terinin hakkı veriJınefldir. 

'Son yapılan devalüasyon, 50 milyon kilo tüccar 
alımı ve 90 milyon kilo da Tekel alımı olmak üzere 
140 milyon kilo olarak kesinleşen Eğe ekici tütün pi-
y asasında üreticinin elime geçen paranın 2 milyar 
562 milyon lirasını alıp götürmüştür. Aynı zamanda 
ibu devalüasyon, tütünü 25 liralık kur üzerinden 3.40 
dolara ihraç edecek olan Tekel ve tüccarın toplam 
2 mıilyar 618 miSyon Ilira ek bir ihraç kârını elde et
mesine neden olacaktır. Tüm parasal hesaplamalar 
ve işlemler neticesi anlaşılmaktadır ki, 1977 mahsulü 
Ege ekici tütün piyasasından bu yıl üretici tam 5 
miîyar 170 milyon liralık bir zararla çıkmıştır. Ege 
tütün ekicisinin alna terimi ve elinin nasırını hiçe sa-
yarak piyasanın açılışından 15 gün sonra yapılan bu 
devalüasyonu hayretle karşılıyoruz. 

Değerlli milletvekilleri, ülkemizde 540 bin tülün 
ekicisi ailenin bulunduğunu ve tek geçim kaynağının 
yalnızca tülün olduğunu söyledim. Bu nüfus 2,5 mil
yon ülke nüfusudur. Yani bir yanda 2,5 milyon eme
ğiyle geçinen dar gelirli ve desteklenmesi gereken bir 
ibüyük halk kesimi; diğer yanda, 100 adet tülün tüc
carı ve bir de Tekel olmak üzere, Kül kişilik bir kü
çük kitle bulunmaktadır. 2,5 milyon kişiyi 1011 kişiye 
ezdiren hatalı ekonomik gidişin, yakından, fakiri da
ha fakir, zengini dalha zencin yaparak, gelir dilimleri 
arasında uçurumlar meydana getireceğini ve toplum 
ıtııın temeli durumuinlda oîan orta gelir sınıfım da yok 
edeceğlnıî üzülerek ifade etmek isteriz. Ak günler 
vasi; ederek hükümete gelenler, Egeli tütün ekicisinin 
mutlu günlerini karaıifcmışîardır. Bu tutum ve davra
nış, üüke muîiîuhığuna kara çalıcı bir mahiyet arz et
mektedir. Yapılan hatalar düzeltilemeyecek boyutlara 
ulaşmıştır* 

Sözlerimi şu şekilde bağlamak istiyorum. 
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Onu oku. 
lEROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Okuyorum. 
«540 bin tütün üreticisi ailenin tek geçim kaynağı 

olan tütün gibi önemli bir maddenin görüşüldüğü sı* 
rada, Tekel Bakanının Mecliste bulunmayışım hay
retle karşılıyoruz» diyor Adalet Partili milîetıveikiilli 
arkadaşlarım. 

Sözlerimi şu şekilde bağlamak istiyorum: Yazını 
yakıcı sıcağında, sonbaharın, sert rüzgârında, ilk-
Ibaharın yağmurunda ve kışın kar ve çamurumda, dört 
mevsime kendisini ve ailesini uydurarak çalışan insan-* 
lar, yani çiftçilerimiz, toplum içinde destek ve hürn 
met görmesi gereken mümtaz kişilerdir. Türk köylü
sü ve Türk çiftçisi ülkeyi besleyen adamdır. O, ik
tisadi krizleri önleyen kişidir. Ülke ekıomomıiisinde 
yaratıcı güce sahip olan odur. Ekolojik sistemin den
geye ulaştırılmasında onun tecrübesi esas unsurdur. 
Endüstri ve imalat sanayii ona muhtaçtır. Gübre, 
Uaç ve makine sanayii, ancak onun sayeslıde geîişeıbi-ı 
lir Gıda endüısuijsi ona dayalıdır. Yem sanayi ona 
mulhltaçiır. Ticaret, tüketim, ulaşma, ihracat ve ithala
tın temelinde o vardır. O, hem üretici hem de tüke
ticidir. Onun celbinde birşeyler varsa, herkesin celbiı 
lebalep dolu demektir. Kısacası, çiftçi, bize hayat 
vermekte ve tarım ise hayatımızı teşkil etmektedir 
ve mutlaka ona bütün hepimizin şükran borcu oîraa-
İrdın 

Değerli milletvekilleri, Ege ekici tütün piyacasuı-
da, üreticinin zarara uğratıldığı hususunda bir Mec
lis Araştırması açılması için grupuımuzun oyu olum
lu yönde olacaktır. Her fırsatta, haükçı ve hakça dü
zenci olduklarım beyan eden; Ege, Karadeniz, Doğu 
ve Marmara bölgeleri illerinin Cumhuriyet Halkı 
Partili sayın mile t vekillerinim de bizimle birlikte olum» 
lu oy kullanarak, araştırmanın acıkmasına ve gerçekle^ 
rin ortaya çıkmasına katkıda bulunacaklarına inanı
yoruz,! 

Yüce Meclisin değerli üyelerine şahsım ve Gru-
pum adına saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar). 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşüpuıar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Gruıpu adsnıa Sayısı 

Akın Simav buyurun. 
Say m Simav, konuşma süreniz 20 dalkiıka efendim* 

CHP GRUPU ADINA AKIN SİMAV (İzmir) 
— Sayın Başkan, Yüce MecHsin değerli üyeleri; ben, 
önce, bu önergeyi veren arkadaşlara teşekkürle söz
lerime başlıyorum. Tütüncüyü, hiç olmazsa iktidar-
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dan düştükten sonra düşünmeyi akıl edebilmiş olma
ları bile tütüncü adına bir kazançtır. 

Değerli arkadaşlarım, tütün, 365 gün taunu ya
pılan ve ailece çalışma sonucu elde edilen bir ürün
dür. Gerçekten meşakkatli ve yetiştirilmesi son dere
ce zor bir üründür; ama tütüncüyü, böyle zaman za
man, Meclis kürsüsünden ya da piyasa döneminin 
başında meydanlarda selamlamakla, tütüncünün so
runlarına kalıcı çözüm bulmak olanaksızdır. 

O halde, tütüncünün sorunlarını bu Yüce Mecli
sin çatısı altında yeniden ve enine boyuna tartışmak
ta büyük yararlar görüyoruz. Bu yararı gördüğümüz 
içindir ki, Sayın Kabadayı ve arkadaşlarının önerge
sini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz, teşekkür 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
yönçtinte geldiği 1 Ocak günü, Gümrük ye Tekel 
Bakanlığına yaptığım ziyarette, bir Ege bölgesi mil
letvekili olarak sorduğum ilk şey şu idi : Ege tütün 
piyasası geleneksel olarak ocak ayının ilk haftasın
da açılır. Bu konuda herhangi bir çalışma var mı
dır? 

Değerli arkadaşlarım, tütün piyasası ile ilgili hiç 
bir çalışmanın yapılmadığını, başlanmadığını ve ni
yetli de görünübnediğini esefle gördüm. Tütün piya
sası tarihinde böyle bir şanssızlık ve böyle bir baht
sızlık, 1976 « 1977 Ege tütün piyasası sırasında bir 
kez daha üreticinin başına gelmişti ve o tarihte üre
tici, ocak ayının ilk haftasında açılması gereken tü
tün piyasası, 1977 yılmın 21 Şubatında açılmıştı ve 
bu 21 Şubata kadar gelen güne dek, üretici, aracının 
ve tefecinin kucağına düşürülmüş ve bu arada, kre
di kooperatiflerinden aldığı borçların faizlerini des
te deste ödemek zorunda kalmıştı. 

Buna rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara 
geldiğinden çok kısa bir zaman sonra gerekli hazır
lıkları yaptı ve 13 Şubat 1978 günü piyasayı açtı. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de dört yıldır, ikti
dardan düşmekten korkanların uyguladıkları seçim 
ekonomisi politikası, her yeri olduğu gibi, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığını da bir virane, bir yangın yeri 
halinde bırakıp gitmişti. Tütün üreticisine bırakıla
cak hiç bir şey bırakmamıştı. Sadece ve sadece, tüm 
tütün tarihinde bıraktığı bir rekor vardı; 209 milyon 
kiloluk bir tütün rekoltesini stok olarak bırakıp, ar
kasına bakmadan gidivermıişti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size buradan bir iki 
rakam okumak durumundayım. Sayın Erol Yeşilpı-

nar, gerçekçi bir pazarlama ile tütünün yurt dışına 
jhraç edilebileceğini söyledi. 

Sayın Yeşilpınar arkadaşım, Sayın Adalet Parti
si Grup Sözcüsü arkadaşım, bu nasihatim eğer geçen 
dönemki hükümete yapsaydı, Türk tütüncüsü bugün 
bu darboğazda bulunmazdı. Neden mi? İşte rakam
lar : Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 yılında açtığı 
tütün piyasası, tütün üreticisinin altın yılı olmuştur. 
Yıllar vardır ki, Sayın Ege miUetvekilleri de bilirler 
kî, 1974 s 1975 tütün piyasasını, tütün üreticisi unu-
tamamaktadır; ona, «Ecevit piyasası» demektedir. 

(Şimdi, o piyasadan ne kalmış, sizin bıraktığınız 
virane piyasadan ne kalmış? Dilerseniz bakalım. O 
piyasadan 29 644 000 ton stok kalmış tekelin elin
de. 

1976 piyasasından 58 566 000 ton stok kalmış ve 
(beni lütfen dikkatle dinleyin) Türk tütüncülük tari
hinin rekorunu, rekorlar üzerine rekorlar kıran De
mire! Hükümeti kırmış 205 636 000 bin kilo stok bı
rakarak çekmiş ve gitmiş. 

Cephecilik yapacağına, tütün üreticisinin alın te
rinin yurt dışında nasıl değerlendirileceğini yapacak
tın, öğrenecektin, ondan sonra cepheciliğini yapacak
tın. Tütüncülük adına burada, bu kadar stoku bıra
kıp gidenler konuşamazlar. (AP sıralarından gürül
tüler). 

Değerli arkadaşlarım, 1 gün veya 2 günle tütün 
üreticisinin sorunları çözümlenmez. 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler lütfen. 
AKIN SİMAV (Devamla) — Hangi kalıcı çözü

mü, İktidarda bulunduğunuz sürece getirdiniz? Ne
rede 1955 yıllarından beri tütün üreticisinden kesilen 
105 milyon lira, nerededir? Ne kadar zamandır ikti
dardasınız? 

Eğer üreticiyi bu kadar düşünüyor idiyseniz, lüt
fen o 105 milyon lirayı bugün kim bilir kaç milyon 
lira olan ve sürekli değer kaybeden 105 milyon lira
yı bulup çıkarsaydınız, Tütün Kredi Kooperatifleri
ne ilk adımı atsaydımz. öyle günübirlik konuşma ile 
olmaz bu işler dostlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hukukta bir sözcük vardır : 
«Beyyine külfeti müddeaya aittir». Sayın Bakadayı 
ve arkadaşlarının önergelerinde öne sürdükleri bir id
dia vardır ki, bu iddia son derece vahim ve son de
rece üzüntü vericidir. 

Bu iddia, «Tütün tüccarlarının, piyasanın açılma
sından önce fiyatları öğrendikleri» ne ilişkin iddia
dır. 
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Biz, bu önergenin gündeme alınmasını ve tütün 
üreticilerinin sorunlarının tartışılmasını ve bu vesile 
ile Sayın Kabadayı'ya da, bu iddialarını ispatlamak 
ve kanıtlamak için bu önergenin gündeme alınması
nı sizden istiyoruz, rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka hazin durumu 
daha size anlatayım : Gecen yılın başında tütün ih
raç fiyatları 3,53 dolardı. Yani 50 Ura başfiyatla ge
çen yıl tütün piyasası açıldığında ihraç fiyatlarımız 
3,50 dolardı ve biz 1978 yılında tütün piyasasını aç
tığımızda 3,25'e çoktan düşmüştü tütün fiyatları dış 
dünyada. Buna rağmen 57 lira fiyat verdik. Bu fiya
tı çok görmüyoruz. Tütün üreticisinin el emeğine, 
göz emeğine çok görmüyoruz ama, gerçekleri yansıt
makta yarar görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1977 yılında... 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Devalüasyon? 
AKIN SİMAV (Devamla) — Ona cevap verece

ğim Sayın Yılmaz. 

... Türk parasını gizli gizli 6 kez sünnet ettiniz ve 
bunu yaparken tütün üreticisine verdiğiniz 50 lira 
başfiyattan bir hafta sonra, Türk parasının değerini 
% 12 dolayında düşürdünüz. Bununla da kalmadı 
arkadaşlar; Türk tarihinde ilk kez, devleti karşılık
sız çek veren, kendi vatandaşına karşılıksız çek ve
ren bir müessese halline getirdiniz. Üreticiyi elinde
ki karşılıksız çeklerle, özel bankalara peşkeş çekti
niz. Bunların hesabını sizden sormak varken; siz 
kimden, neyin, kimin hesabını sorarsınız? 

Sayın Kabadayı, sizin feodal ilişkilerinizin bulun
duğu Torbalı'da şöyle bir soruşturur musunuz? Ne 
kadar çek karşılıksız çıkmışta- ve ne kadar üretici bu 
karşılıksız çekleri, birtakım ödünler karşılığında özel 
bankalara kırdırmışlardır; bunların hesabım verebi
lir misiniz? 

Değerli arkadaşlarım, tütünün geçen yıllarda ih
racatının ne halde olduğunu size birkaç rakamla ver
mek isterim : 

1971 = 1972 yılında Türkiye 102 304 ton tütün 
ihraç etmiş. Geliyoruz 1972 = 1973 : 117 050 ton. 
1973 - 1974 : 112 384 ton. 1974 -. 1975: 70 679 tonu 
1975 -. 1976: 80 183 ton ve 1977 yılına geliyorum ar
kadaşlarım; Cephecilik yapmaktan, milleti birbirine 
kırdırmaktan, Türkiye'nin gerçeklerini görmezlikten 
gelenlerin Türk tütüncülüğünü ne hale getirdiklerini 
göstermek ve kanıtlamak istiyorum: 34 000 ton. Bu 
da Türk tütüncülük tarihinde negatif yeni bir rekor
dur sayenizde. 

Değerli arkadaşlarım, ancak Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidara geldikten sonra, 12 Ocak 1978 ile 
31 Mart 1978 tarihleri arasında, 16 milyon kiloluk 
bir yeni sürprodüksiyon, bir yeni aşama ile 16 mil
yon kilo tütün ihraç etmişiz. Sizin bıraktıklarınızı 
biz temizleyeceğiz. Ellimizde faraşla döküp saçıp git
tiklerinizi temizlemekle meşgulüz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir konuya gelelim. 
Sayın Demire! dün ne diyordu? Referandum mües
sesesinden İstanbul'da söz ediyordu ve gerektiği za
man, ülke zor durumda kaldığı zaman, ülke halkı bu 
hükümete güvenini yitirdiği zaman seçime gitmek ge
rekir diyordu. Size bir somut kanıtla, belge ile örnek 
vermek isterim. Kınık'ı çok iyi bilirsiniz, Sayın Ye-
şilpınar arkadaşım da çok iyi bilir. 

EROL H. YESİLPINAR (İzmir) — Kanş karış 
bilirim. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Kınık'ta 50 bin bal
ya tütün üretilir. Bu 50 bin balya tütünün 37 bin bal
yası Kınık'ın merkezinde, içinde üretilir. Şimdi geli
niz bir katlama, bir kıyaslama yapalım. 11 Aralık 
1977 seçimlerinde 141 oyla Cumhuriyet Halk Partisi 
Belediye Başkam Kınık'ta seçimleri kazandı ve tütün 
piyasası geçtikten sonra, o üretici -- hani ağladığını 
sizladığuıı, zor durumda olduğunu söylediğiniz üreti
ci - o üretici yeniden sandık basma gitti ve tütün pi
yasasından tam bir hafta sonra yapılan seçimlerde, 
Adalet Partisini ikiye katladı ve 250 küsur oy fark
la seçimi yeniden kazandı. 

EROL H. YESİLPINAR (İzmir) — Parayı da
ğıttınız, senetler elimizde. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Aynı şekilde, Sa
yın Buldanlı burada olsaydı kendilerine de söyleye
cektim; yine bir tütün bölgesi olan Köyceğiz'de 29 
farkla seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, se
çimi 249 oyla kazandı. Eğer yıllardan beri milli ira
de tellallığı yapanlar, eğer gözleri görüyorsa, kulak
ları işitiyorsa bu gerçeklerin farkına varmış olurlar. 
İşte, geçtiğimiz gün yeni bir belediye seçimi; halkı
mız her gün yeni bir referandumla size olan güven
sizliğini yinelemekte ve katlamaktadır. 

öyleyse değerli arkadaşlarım, geliniz tütüncünün 
sorunlarını gerçekçi açıdan hep birlikte inceleyelim. 
örneğin, 1177 sayılı Tütün Yasasam yeniden gözden 
geçirelim. Diyelim ki, gece eşiyle kavga eden eksper, 
ekspertize çıktığında ertesi gün tütüncünün hakkını 
yer; bu ekspertiz sisteminde yeni birtakım değişiklik
ler getirelim; avans sistemini geliştirelim ve avans 
sistemini geliştirerek » ki bu konuda çalışmalar ve 
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çabalar sarf edeceğiz ••• bir büyük avans sağlayıp üre
ticiye bir keze mahsus, bu avansı 105 milyon liralık 
bankada biriken üretici parasıyla bileştirelim* tütün 
kredi kooperatiflerini elbirliğiyle kuralım; bunları 
Meclislerden en kısa şekilde, en çabuk yoldan getire
lim. Tütünde «başfiyat» denen, aslında politik olan 
bir olguyu değiştirelim^ gerçekçi bir tütün ekonomisi 
uygulayalım. Nasıl uygulanır bu? Randıman fiyatla
rını değiştirerek, randıman esasına göre tütüncülük 
yaparak. 

Çok basit bir şey söyleyeyim size : İzmir'in Cu-
maovası Birinci Gâvur Köy denen yöresinde dünya* 
nın en kaliteli tütünleri yetiştir. Dünyanın en kaliteli 
tütünü 90 « 85 randımanlı tütün, Cumaovasında bir 
dönümde 60 kilo civanında verir, buna karşılık her
hangi bir taban arazide 200 kilo tütün alınır. 60 kilo 
alan tütün sahibi başfiyattan satar, 200 kilo alan tü
tün sahibi de çok az bir farkla satar. Burada ne olur, 
gerçek tütün üreticisi, gerçekten Türk tütününün ka
litesini yükselten üretici mağdur olur. Gelin bunları 
birlikte önleyelim, geliniz Türkiye'nin sankızı tütü
nünü «'kırık tütün» adı altında ihraç edenlerin elleri
ne kelepçeyi birlikte bağlayalım. Bunları yapalım ve 
geliniz dışarıdaki Türk tütüncülüğünü tamtamayan, 
yıllarca bize Avrupa borsalarını kaptıran, tütün ihra-
catçısıyla işbirliği yapan ticaret ateşelerini birlikte 
yakalayalım, onlara cezalarını birlikte verelim ve ge
liniz tütün üreticilerinin sorunlarına gerçekten ve ger
çekten eğilelim; eğer onları seviyorsak, onların acıları
na ve çilelerine ortak olmak istiyorsak. 

O halde değerli arkadaşlarım* bu önergenin kabu
lü konusunda sizlerden yardım rica ediyor, saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Tu

ran Kocal, buyurun. Sayın Kocal süneniz 20 dak'ka 
efendilim. 

MHP GRUPU ADINA TURAN K0ÇA& İstan
bul) — Sayın Başkan, «sayın milletvekilleri; Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu ve şahsını adma hepinizi say
gıyla selâmlarım. 

Tamm kesimimin gayri şali milli Msıtauzdaki pa
yı giderek düşmlekle beraber, yine de % 25 gibi ol
dukça yüksek bir seviyededir. Tarım kesiminin % 5 
ve 6'hk bölümünü meydana getiren tütün değerinin, 
gayri saffi milli hâsılamız içindeki oram % 1-1,25 do
laylarındadır. 1976 yılında ülkemizin 6227 köyünde 
541 812 ekici tarafından. 293 133 hektarlık alanda 

tütün ekimi yapılmış, 315 358 ton ürün elde edilmiş
tir. 

Aile tarımı karakterinde olması nedeniyle, bir tü
tüncü ailesinin ortalama 5 kişiden oluştuğunu ka
bul edersek, yaklaşık 2,5 milyon kişinin tütün tarımı 
ile uğraştığı ortaya çıkmaktadır. Bu rakam, genel nü
fusumuzun % 6'sının kırsal nüfusumuzun ilse % lOı'u 
gibi çok önemli bir bölümünün tütün tanını ile uğ
raştığını göstermektedir. 

Tarım kesiminin dışında, pazarlama, endüstri ve 
ticaret kesimlerinde çalışanlar eklendiğinde de, mem
leketimizdeki tütünün yaklaşık 3 milyon insanın geçim 
kaynağı okluğu görülmektedir. 

Toplam tarım ürünlerinin ihracatında yaprak tü
tün, pamuk ve fındıkla yarış halindedir. Ortalama 
% 23 ile bazı yıllar öntsaflara geçmektedir. 

Tütün üretimi bakımından dünyada 6 ncı, 1976 
yılında 5 nci, genel tütün ihracatı açısından Amerika 
Birleşik Devletlerinden sonra 2 nci ve Şark tütünleri 
ihracatında ise 1 nci sırada yer aSan ülkemizde, tütü
nün Devlet gelirleri arasında çok önemli bir yeri var
dır. 

Bütün tütün mamullerinden İstihsal Vergisi adıy
la % 55 oranındaki vasıtalı vergilerden ve Tekelin 
satış kârlarından oluşan gelirler bakımından tütün 
Devlet için çok önemli bir gelir kaynağıdır. 

Tüttün dünyanın her tarafında ve birçok ülkede 
üretilmekle beraber, nefaset ve kalite bakımından 
Türk tütünleri eşsiz olup, özel bir öneme haizdir. 

Dünyanın 100 bin tondan fazla üretimi olan tütün 
üretici ülkeleri şunlardır: Kıta Çin'i, Amerika Birle
şik Devletleri, Hindistan, Rusya, Brezilya, Tüıkiye, 
Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Kore, Polonya ve 
Kanada'dır. 

Tütünün dünya ekiliş alanları ve üretimlerinde ar
tışlar bakımından, 1976 verimlerinde ufak azalışlar ol
muştur. Kıta Çin'i ve Amerika Birleşik Dtevletleri'ndıe 
artış, Hindistan'da devamlı azalış, Rusya'da istikrar
lı bir üretim, Şark tütünü üreten Bulgaristan, Yunan
istan ve Yugoslavya'da devamlı artışlar, Türkiye'de 
de 1976 yılında büyük bir artış olduğu görülmekte
dir. 

Dünya tütün üretimi, memleketimiz dahil, Şark 
tipi tütün üretici ülkelerin üretimine oranla daha ağır 
bir hızla ve fakat düzgün bir biçimde artmaktadır. 
Dümya'da 1976 yılında 4 477 0)00 hektar abanda 
5 687 CMı ton yaprak tütün üretilmiş, son 15 yıh kap
sayan dönemin yıllık ortalama artışlarına bakarak, 
1977 yılı üretiminin 5 750 OiOOı ton dolaylarında olu
şabileceği tahmin edilmektedir. 
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24-26 Ekim 1977 tarÜnnde tzanirVîe düzenlenen, 
Tütün ve Tütün Mahsulleri Sanayi Sorunları Semine
rinde dünya yaprak tütün üretiminin 1974 yılında 
4 839 775 ton, 1975 yılında 5 369 320 ton, 1976 yılın
da 5 404 426 ton olduğu belirtilmiş ve 1977 üretimi
nin ise 5 463 60$ ton olacağı tahmin olunmuştur. 

Memleketimizde tütün ekirm\ çeşitli tütün mamul
lerinin ülke içinde dağıtımı ve satışı, kamu denetimli 
altında yasal ve monopol olan tekel tarafından yöne
tilmektedir. 

Tütün, Türkiye'de iyi bir ortanı olduğu için, çok 
soğufe bölgelerin dışında* hemen hemen her yerde ye-
tİşeibâlmelktedyr. Başlangıçta küçük yapraklı, kali
teli Şark tipi tütünler yetiştirilirken, beliren ihtiyaç 
karşısında bugün yer yer az da olsa Virjinya ve Bur* 
ley tipi geniş yapraklı tütünler de üreitilmıeketdir. 

Ülkemizde tütün üreten iller umumüyetle dört böl
gede toplanmıştır. Bunlar Ege, Karadeniz, Marmara 
ve Doğu bölgeleridir. 

Ege bölgesinde 2 226 köyde, 286 787 üretici aile-
si 170 228 hektar arazide, 197 352 ton üretimi; Karar 
deniz bölgesinde 1 30f7 köyde, 121 352 üretici ailesi, 
67 309 hektar arazide, 51 177 ton Jütün üretimi; Mar
mara bölgesinde 1 031 köyde, 60, 754 üretici ailesi, 
20 881 hektar arazide, 27 491 ton üretimi; Doğu böl
gesinde 1 60j2 köyde, 69 569, üretici ailesi, 34 258 hek
tar arazide, 38 7010ı ton tüttün üretimi ve diğer illerde 
de 568 ton olmak üzere toplam 6 227 köyde, 540 812 
üretici ailesi, 293 133 hektar arazide;, 315 358 ton üre
timde bulunmuşlardır. 

Ülkemizde tütün mamulleri, tüketimi, kaçak ya
bancı menşeli sigaralar dışında* yaklaşık % 2,5 do
laylarında seyreden genel nüfus artışına oranla orta
lama % 9 gibi son derece yüksek bir hızla artmakta
dır. Bu oran ortalama % 3 dolaylarındaki dünya tü
ketim hızının üç katıduv Türkiye'de piyasa düzenini, 
fiyat istikrarım ve satış- emniyetini sağSamak suretiyle 
gerçek tütün ekicisini korumayı amaçlayan Devlet des-
tekleme alımları tekel tarafından uygulanmaktadır. 
Ekici tüllün pjyaealacmıo iç tüketim ihtiyacı için tekel
ce satın alman tütünlerle yerli ve yabancı alıcılar ta
rafından ihraç amacıyla mubayaa edilen miktarlardan 
arta kalan tütünlerin Devlet adına satın alınması, Dev
letin üstlendiği, tarmn ve çiftçiyi koruma görevidir. 

Ekici tütün piyasaları de^klenkkan, stok birikim
lerini önlemek, ya da mevcut stok artıklarını eritmek 
amacıyla ihracatı geliştirici bazı tedbirlere de başvu
rulmuştur. İç fiyatların ihracatı engelleyici etkilerini 

hafifletmet amacıyla-zaman zaman vergi iadesi prim 
uygulamaları yapılmış* kambiyo - döviz ahş fiyatla
rındaki ihracatçılar yaranına tedbirler uygulanmıştır. 
Haltta ihraç imkânı kalmamış tüccar elindeki tütünle
rin tekel tarafından satılması suretiyle iç piyasanın ve 
dolaylı yoldan ihracatın genişktilmesine çalışılmıştır. 

Ayrıca, iç fiyatların belli bir düzeyde tutulması 
amacıyla, giderek yükselen ekici maliyetlerindeki ih
raç fiyatlarıyla uyumlu bir hale getirebilmek için fi
yat ayarlamaları da yapılmıştır. Tekelin ilan ettiği baş-
fiyatîar değil, büyük üretici kitlesine hitap eden, üre
ticilerin «Kayme» dediği ortalama tütün fiyatları önem-
İldir. 

Tekel alımlarında 1975 - 1976 yıllarına göre, Ege 
başfiyatı 46 İka, ortalama fiyatı 38 lira 45 kuruş. Ka
radeniz başfiyau 55 İka iken, ortalama 45 lira 46 ku
ruş. Marmara, başf iyat 53 ika» octalaıma 42 lira 41 ku
ruş* 

1976 - 1977 yümda ise Ege başfiyau 50ı Türk İkası, 
ortalama 42 lir» 47 kuruş. Karadeniz, başf iyat 62 Kra, 
ortalama 49 lira 45 kuruş. Marmara, başfiyat 61 İka, 
ortalama fiyat 44 İka 40i kuruş. 

1977 - 1978îde ise, 57 lira olarak Ege tütün piya
sasında tespit edilen başfiyatm ortalaması 42 İka ol
duğunu görmekteyiz. Bu mudur halktan yana olmak? 
Her halde üç tane tütün tüccarını halk olarak kabul et
mek de Cumhuriyet Halk.Parttfsiniıı atlayışı olsa gerek-
tk. 

Büyük, artışlar kaydeden üretimin iç tüketim ve ih
racat imkânlarıyla eritUememesi» zaman zaman stok 
bkiklmlerine yol açmakta» kısmen dış piyasa şartları
na uygun seyretmekle, kısmen de alman ihracatı ge
liştirici nitelikte tedbirler sonucunda erititebilen stok
lar bir süre sonra yeniden oluşmakta ve yeni çözüm 
yolları aranmaya başlanmaktadır. Eylül ayı itibarıyla 
1972 • 1973 döneminde 181 558 ton olan yaprak tütün 
stoklarımız 1973 - 1974 döneni inde 98 363 tona, 1974 -
1975'de 65. 29*2 tona, 1976 - 1977'de 99 737 tona, 1977 
- 1978'de de 236 723 tona çıkmıştır. Buna sebep, ih
racatımızın azahnasına karşılık, üretimlimizîn 1976 
- 1977 dönenimde rekor seviyede oluşumlarıdır. 

Memleketimizde Devlet destekleme alımına talbi 
tütün fiyatı, ekici maliyeti, genel ekonomi şartları ve 
dış fiyatlar gözönündle tutularak Devlet tarafından 
tespit edifenektedir. Bu espri içerisinde tekel ve tüc
carlar tarafından uygulanan ortalama ve başfiyatlar, 
tütün ticareti bölümünde gösterilmiş bulunmaktadır. 
Ekici, bk seneden fazlasını tütün ve. işletmesine has
rettiği içki dört gözle bekledüğj piyasanın açılmasıyla 
en kısa yatmanda Hyiinünii satânak duramıundia oMu-
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ğundan, tütünün normal piyasanın devamlı dışında 
yurt içi fiyatı söz konusu olmamaktadır. Tüttün fiya
tı, teşekkülü randıman esasına göre (A) gırattan baş
layarak, diğer mallar için düşerek ortalama fiyat, as
gari fiyat olarak belirlenmektedir. % 80 randıman üs
tüne çıkan (A) gırat toplam tütünün yaklaşık % 10' 
nunu teşkil etmektedir. Başfiyat bu tütüne verilmekte
dir. Ancak tütünün % 70 - 80'nin (B) gırat ve kaba 
tütün teşkil eliğinden, ortalama fiyat alan bu tütün
lerin fiyatı çiftçi için çok önemli olmaktadır. 

1977 - 1978 üretim döneminde toptan eşya fiyat
ları ve geçinme endekslerinde meydana gelen büyük 
artışlar, hayat pahalılığı, işçi ücretlerinin yükseldiği 
ve artan girdi fiyatları tütün çiftçisini etkilemiş, tü
tün maliyetini de artırmıştır. Kısaca belirttiğimiz ger
çekler karşısında tütün maliyetleri gözönünde tutula
rak ağırlaşan hayat şartlarına göre 540 bin çiftçi aile
sinin hayat seviyesini düşürmeden gelirlerini düzen
lemek amacıyla her yaprağı üzerinde alın teri bulunan 
ürünü gerçekçi bir şekilde değerlendirmek gerekmek
tedir. 

Bu anlayış içerisinde, ekici tütün piyasası baş alım 
fiyatlarının ve özellikle ortalama fiyatların çiftçiyi 
koruyacak seviyede tespitinde sosyal ve ekonomik 
zaruretler bulunmaktadır. Bu sebeple ekici, Ege ekici 
tütün piyasasını tespit ve ilan edilen basalım fiyatının 
üretici kârıyla birlikte 75 lira, ortalama fiyatın ise 63 
Türk lirası olması gerekmekteydi. 43 liradan aşağı 
olduğu görülmektedir. Devalüasyon ve zamların çift
çiler üzerindeki büyük etkileri dikkate alınırsa, bu fi
yatların o oranda da yükseltilmesi gerekliydi. Diğer 
bölgelerin özelikle ve kalite farkları da» yukarıdaki 
diğer mevcut teamül gözönünde tutularak fiyatların 
ilan edilmesi bekleniyordu. 

1. Tütünde gerçekçi bir politika tespiti için, kı
sa ve uzun vadeli bir seri tedbirler alınabilir. 

a) Bunlar mevcut mevzuatta yer akp da tatbik edil
meyen hususlar ve yeni mevzuatı gerektiren husus
lar olarak ayrıldığında, mevcut mevzuata göre, 1177 
sayılı Kanunun 28, İ196 sayılı Kanunun 7 nci mad
delerinde öngörülen tütün satış merkezleri bir an ön
ce kurulup faa%ete geçirilerek ve tütünler açık artır
mayla satılmalıdır. 

b) 1177 sayılı Türün ve Tütün Tekeli Kanunuy
la, tüzüğünün tütün üretimini düzenleyen hüküfrrüe-
ri bir an önce yürürlüğe konulmalı ve bakanlıklararası 
Milli Tütün Kurulu ve Milli Tütün Komitesi işler hale 
getirilmelidir. 1196 saplı Kanunla kurulması öngö
rülen Tütün Tarım Satış Kooperatifleri derhal kuru

larak faaliyete geçirilmeli ve tütün üreticilerinden ke
silen % 5'ler faizleriyle birlikte sermaye olarak bu 
kooperatiflere devredilmelidir. 

c) Tespit edilecek iç fiyatlara, masraflar ve nor
ma!] kârlar da eklendikten sonra ortaya çıkan fiyat
ların üzerinde bir ihraç fiyatı sağlandığında, arada
ki bu farkın bu fonda toplanarak, bu fonun kurula
cak kooperatiflere aktarılması sağlanmalıdır. 

d) Tütün alımında kalite ve standardizasyonu teş
vik edici prim sistemi uygulanmalıdır. 

e) Üretici temsUdsinin de bulunacağı üçlü eks
pertiz işleri benimsenmeli ve uygulanmalıdır. İhraç im
kânlarının geliştirilmesini sağlayacak içte ve dışta ge
rekli tedbirler hızla alınarak darboğazlar giderilmeli
dir. 

f) Alıcı memleketlerin üzerinde ısrarla durduk
ları yapraklardaki kalıntı rezüdü kontrolün» ilk ted
bir olarak zararlı olduğu tespit edilen ilaçlar ilan edil
meli ve piyasada satışı muhakkak surette yasaklanma
lıdır. 

g) Tekel ve tüccarın gerekli finansman ve ihra
catında hızlı hareket etme imkânı kazandırılmalıdır. 

h) Tekel tarafından verilen avanslar yükseltilme
lidir. 

j) Alımlar en hızlı şekilde yapılarak tütün piya
sası kısa sürede kapatılmalıdır. 

2, Uzun vadeli tedbirler : 

Halen tatbik edilen üretim ve satış sistemi üretici
leri memnun etmediği gibi, tekel tarafından imal edi
len sigara ve diğer mamuller kalite ve miktar baki" 
mından yetersiz bulunmaktadır. Bilhassa filtreli sigara 
açığı kaçak sigara ile kapatılarak, üretici ve memle
ket ekonomisi bakımından büyük kayıplara sebep ol
maktadır. 

Tütün üretim, satış, ihracat ve imali safihalarım 
'bir bütün halinde alarak, ekonomik - sosyal esaslara 
bağlayıcı, gerçekçi bir politika tespit edilmeli ve ge
rekli mevzuat geliştirilmelidir. Bunun için tek yol, tü
tün üreticileri, işçileri ile sigara ve mamul tütün satan 
bayileri millet sektörü olarak bir arada değerlendi
rerek tütün ihracatı ve imalatında tekele son verile
rek, Devletin bu konudaki faaliyetlerini millete mal 
edecek tütün kurumu kurulmalıdır. Bu kurumun or
taklan olan üreticiler, iç talep ve ihracata göre üre
tim miktarlarını ayarlayacaklardır. Devlet sigara fi
yatlarını ve vergileri tespit ederken; kurumun üretici, 
işçi, memur ve satıcılarından meydana gelen konsey
de tütün üretici fiyatlarını, işçi, memur ücretleri ve 
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«atış fiyatlarını sosyal bir denge içinde tespit edecek- I 
tir. Böylece, iç tüketim ile ihracata dönük, daha ka
liteli, daha cazip fiyatlı ve Devlete vergi ve harç ola
rak daha fazla gelir elde edilecektir. Parlamenter de
mokrasi içinde nıiüetin yöneıtüıne iştiraki sağlanacak 
ve DevSetin de denetim görevini ifa edeceği organi
zasyon kurulmuş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, benden evvel konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü, piyasanın 
acıtmasını geç olarak nitelendirdiler ve bir hazırhk ya-
pümadığını söylediler. İktidara geldikleri 1 Ocak 1978' 
den itibaren tam 43 gün sonra Ege tütün piyasasını aç
mış olmaları ve diğer tülün piyasalarının açıhuaJann-
daki gecikmeleri acaba ne şekilde değerlendirebilir
ler? Ayrıca sayın sözcü, 1974 tütün piyasasını Ecevit 
piyasası olarak büyük bir umutla ifade ettiler; ama 
1978 tütün piyasasına da «Mataracı piyasası» mı di
yorlardır? Yine sayın sözcü, piyasanın tüccar tarafın
dan evvelce bilindiğinin ispatı gereklidir. Haliyle bu 
araştırma önergesini verenler bunun ispatını edecek
lerdir; ama bir kelimeyle olsun ifade edeyim, tekelin 
Ege'de almış olduğu 90ı bin tona karşı, tüccarın 50ı bin 
ton alması, diğer senelerdeki mukayesesinden de ken
diliğinden meydana çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kocal, bir dakika müsaade bu
yurur musunuz? 

Sayın üyeler, çalışma süremiz saat 19.G<0*da dol
mak üzeredir, az bir işlemimiz kalmıştır. O itibarla 
çalışma süremizin bu önergenin bitimine kadar de
vamı hususunu oylarınıza ara ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kocal. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Tütüne bundan 
levvelki senelerde karşılıklı çek verdiğini söylemekte-
d'rîer; ama ben burada hemen ifade ediyorum ki, 
dört piyasada da; fakat bilhassa Ege tütün piyasasın
da tütünler fiyat olarak verilmiştir; ama tütünün müs
tahsilin elindedir, parası da % 5 oranında şu anda 
ödenmiştir. (CHP saralarından «Nerede, nerede?» ses
leri) 

Tütünü bıraktığımızı suç olarak niceliyorsunuz, 
i stokSarı suç öîarak bıraktığımızı söylüyorsunuz; ama 

diğer taraftan da «enkaz aldık, para bırakmadınız» 
derken tenakuza düşmüyor musunuz? Ege bölgesin
den bir iki misal vermek suretiyle seçim kazandığınızı 
söylüyorsunuz. Doğru olabilir veya olmayabilir; ama 
Ibiz de burada sizlere şunu söylüyoruz: Haydi, o hal
de hodri meydan; buyurun genel seçkilere. 

Bu nedenler içerisinde vermiş olduğumuz araştır
ma önergesinin kabulü reyinde oy kullanmanızı arz 
eder, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına ve şah
sım adına hepinizi hürmet ve sevgiyle selamlarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Kocal. 
Sayın Kabadayı, şahsı adına önerge üzerinde. 
Buyurunuz efend'm. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kabadayı süreniz 10ı dakikadır efentKm. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Teşekkür ede

rim, sağ olun. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben bu
rada vereceğim rakamları, kendi feodal bölgem olan 
Torbalı'dan vermeyeceğim. Kendi bölgemin dışın
da; ama çocukluğumun geçtiği, halen iş imkânları
mın bulunduğu SafihK'ye yakın Akhisar kazasında 
bizzat Akhisar köylüleriyle yaptığım temas, tetkik ve 
tespit neticesinde hazırlamış olduğum tabloyu Yüce 
Meclise arz etmiş olacağım. 

Sağ olsunlar, benden evvelki sözcüler cidden 
tütünü geniş muhtevasıyla çizip, memleketin, mille
rin kaderindeki önemini, ehemmiyetini belirterek 
ciddi bilgi verdiler. 

Koca bir çeçten alacağınız bir avuç mostralık, 
çeçin heyeti umumiyesini ifade eder. Akhisar böl
gesinde yapmış olduğum bu tablo, Türkiye'deki tü
tün üreticisinin içinde bulunduğu sıkıntıları, dertle
ri dile getireceği için, bu bölgenin diğerlerine teşmi
lini yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Bir dönüm tarlayı tütün üreticisi kiraladığına gö
re, bir dönüm icar tarla kirası 800 lira, bir dönüm 
iki kat traktör çjfti 150 Ura, bir dönüm iki kat hay
van çifti 300 lira, bir dönüm fide 500 lira, bir dö
nüm dikim masrafı 1 000 ura, bir dönüm çapa 
birinci 500 lira, bir dönüm ilaç birinci 100 lira, bir 
dönüm kırma birinci el 600 lira, bir dönüm kırma 
ikinci 600 lira, bir dönüm üac ikinci 100 lira, bir 
kırma üçüncü el 600 ura, bir dönüm ilaç üçüncü 100 
lira, bir dönüm kırma dördüncü el 600 lira, ip mas
raf ı 25 lira, kalıplama, yani balyalama 200 bra, nak
liye ve hammaKye 20 Bra, banka faizi 500 lira, ceman 
masraf 6 995 uradır ve bir dönümü ortalama 120 
kilogram tütün verir kabul edersek, maiyet 58 ura
dır. Burada Saühlili, Turguthüu arkadaşlarım var, 
bu söylediklerim yalansa, «yalan söylüyor» desinler, 
ben yalancılığımı kabul edeceğim, gerçekse, gerçek 
olduğumu lütfen söylesinler. Ben, şu veya bu par
tiyi rey mülahazasıyla karalayacak değilim. Bir ger-
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çegin ortaya çıkmasıyla tütün müstahsilinin çektiği 
ıstırabı, sıkıntıyı anlatmaya mecburum. 

Böylece maliyet, Akhisar bölgesinle göre tam 
58 liradır. Lafla peynir gemisini yürütemezsiniz, 
güneşi balçıkla sıvayamazsınız, mızrağı çuvala soka
mazsınız, tütüncünün içinde bulunduğu şartlar bu
dur.) Siz ne verdiniz? Siz 57 lira başfiyat verdiniz; 
üç beş gün sonra da devalüasyon yaptınız. Doğru, 
biz de yaptık, ama biz perakende parça parça yap
tık; -siz toptancı, % 33 birden yaptınız, vatandaşın 
cebindeki 100 lirayı bir gecede 52 liraya mdirdiniz. 
Bize sırça saray olarak taş atarken, kendinizin sırça 
sarayda oturduğunuzu, sizin günahınızın suçunuzun 
bizde olduğu gibi habbe değil kubbe olduğunu, bi
zim gibi günahımızın bardak değil koca derya oldu
ğunuzu lütfen kabul edin, öyle konuşun. 

Evet böylece arkasından gelen devalüasyonla tü
tüncüye verdiğiniz para rakam olarak 57 lira atma, 
gerçek değeri 57 değil, devalüasyondan sonraki de
ğeriyle 40 liraya düştüğünü kabul edin; aradaki far
kı tütüncüye ödemeye mecbursunuz diyoruz. İster 
verirsiniz ister vermezsiniz, bizim vazifemiz burada 
biter. Verirseniz dilimizi tutarız, vermezseniz kay
nana gibi her yerde mıskal, mıskal satmaya da mec
buruz. 

Tütüncünün çilesi bu kadar da değil, benden ev
velki arkadaşlarımın arz ettiği gibi de değildir. Fi
de safhası bir derttir; «mavi küf» musallat olursa 
hali perişandır. Onun için devletin mavi küf hasta
lığı devresinde malzeme, itele, personel olarak yar
dımcı olması lazımdır. 

Tütün ürünü diğer ürünlere benzemez. Feodal 
bölgemde ben pamukçuluk yaparım, alma çevrem
de tütüncüler çoktur, tütüncünün mesaisi yılda 12 
ay değil, 14 aydır, fidesiyle ve bütün emeğiyle. 

Tütüncülüğün aile ziraat! olduğunu söylediler, 
7 - 8 yaşında çocuklar dahi çakşır. Tütün kırımı 
gece yapılır, gündüz dizilir. Geee uyuyanlayım, ço
luk çocuğum da uyumasın diye uyku hapı değil uy
kusuzluk hapı veriHr. İnşallah bu haptan siz de içer
siniz uyumazsanız da, sathı vatanda gezersiniz de, 
vatandaşın içinde bulunduğu dert ve ıstırapları gö
rürsünüz. 

Evet, böylece tütüne gündüz girilmez; gece kırı
lır, gündüz dizilir. Bazen de ilaçlamanın dozu ka
çarsa girmeden mütevellit hastalananlar, ölenler var
dır; bn da bir vakıadır. Buna karşı devletin cidden 
tedbir alması lazımdır. 
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Ayrıca dönüm başına verilen kredi çok kifayet
sizdir. Dünkü lira, lira olmaktan çıkmıştır, yarı de
ğerini kaybetmiştir. Yeniden bütün müstahsile ol
duğu gibi, tütün müstahsiline de ekim, dikim yap
tığı alana göre verilecek kredinin hesabının zarure
tine biz inanmaktayız. Formaliteler çok ağırdır, çok 
ağırdır. İnsan o parayı başka işte kazansa daha iyi 
olur. Devletin elinden bu formalitelerle para almak, 
kazanmaktan zordur. Rençber olursanız görürsü
nüz. Bu formaliteleri azaltmak lazımdır. 

Tekel Kanunu yönündeki değişiklikler, fabrika
lar hakkındaki yapılacak haller, ekspertiz mevzuun
daki dertleri arkadaşlarım söyledi. İçime dert oldu, 
söylemeye mecburum; ben bir feodal ailenin çocuğu 
değilim. Ben Konya'nın dağ köyünde okumuş, tek 
çamaşırı olmuş, onu kurutacak kadar da beklemiş, 
giyerek hayatında zırım zırım zırıncıyarak okumuş, 
yetişmiş bir ailenin çocuğuyum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Atalarının ara
zisinden bahset... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — 1939 senesin
de rahmetli babam 2 800 dönüm arazi almıştır. Ben 
askerdim; büyük ağabeyime 1 800, küçüğüne de 600 
dönüm vermiş. Ben vazifede olduğum için «400 dö
nüm de ona verin» diye vasiyet ettiği için, 1973 yı
lında Konyalılar beni politikadan terhis edince, dev
let zoruyla ağabeyimin varislerinden bu arazimi al-
mışımdır. 30 dönümünü ev alırken sattım, şimdi 
300 dönüm arazim vardır. Ağabeylerim Rahmeti 
Rahman'a kavuştu. Büyük ağabeyimin varislerinin 
800 dönüm, beş kardeşe ait; küçüğünde üç evladına 
ait 500 küsur dönüm arazisi, benim de 300 dönüm 
arazim vardır. 

Ben sıradayım, çıkarın hakşinas kanunu rızamla 
devrederim. Ey Hak! Türkiye ne hale gelmiş ki, 
alınteriyle bankadan tapuyla aldığı arazinin sahibine 
de «feodal» denecek terimler bu kürsüye kadar geti
rilmiştir. Ulu Allah'ım, sen şu memleketi bu te
rimlerden, bunların sancılı nifakh ve zehirlerinden ko
ru. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Sayın üyeler, Meclis Araştırması önergesi üzerin

deki öngörüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınızla sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
«deııler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmeler bitmiştir. 

Genel Kurulun 20.4.1978 tarihlî 135 nci Birle
şimde okunan, Anadolu Ajansı ile ilgili Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki 
görüşmeleri yapmak ve gündemde yer alan diğer 
konuları sırasıyla görüşmek için, 26.4.1978 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum, Saygılarımla. 

Kapanma Saati : 19,10 

VII. — SORUUAR VE OEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Elazığ Milletvekili Mehmet T ahir Şaşmaz'in, 
Elazığ - Maden ilçesi Belediye Başkanının göreve baş
lamasının engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı irfan özaydınlı'ntn yazılı cevabı. (7/198) 

3.3.1978 

Mftlet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın İrfan 

özaydnıh tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delalet buyurulmasım saygı ile rica ederim. 

Elazığ 
Mehmet Tank Şaşmaz 

1. Elazığ'a bağlı Maden ilçesinde 11 Aralık se-
çîmîeri sonucunda AP'den Belediye Başkanı seçilen 
vatandaşımızın bugüne kadar makamına gidemediği, 
20 yıla yakın burada belediye reisliği yapan eski 
CHP'li Belediye Başkanının daimi tehditlerine ma
ruz kaldığı ifade edilmekledir. Bu husus doğru mu
dur? 

2. İleri sürüldüğüne göre eski belediye reisi olan 
'CHP1İ bu kimsenin silahlı adamları Maden Beled iye
sini fiili işgal altında tutmakta ve yeni seçilen beledi
ye reisini buraya sokmamaktadırlar. Yeni seçilen be
lediye başkanım makamına oturtmak için (Elazığ Va
lisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanının Ma
den'e gittiği, fakat Belediye önüne yığılan ve silahlı 
olduğu ifade edilen, iCHP Îi Oldukları iddia edilen ka
labalık bir grapun kendilerinin Beled iyeye girmeleri
ne mani oldukları ve adı geçen devlet sorumluları
nın geriye dönmek mecburiyetinde kaldıkları gerçek 
anîdir? 

3. Bunlar gerçek ise Maden'deki eli silahlı 
CHPIi bu zorbalara karşı ne gibi tedbir almayı 
düşülüyorsunuz? Maden'in yeni seçilen Belediye 
'Başkanının ne zaman makamına oturmasını sağla» 
yacak ve burada CHP'nin değil kanunların hâkimiye
tini ne zaman tesis edeceksiniz? 

TC 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 

24.4.1978 

Daire : GÜVENLİK 
Şube : Top. Ol. B. 4 

1111486 
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir 
Şaşmaz'ın önergesi Hk. 
Millet Meclisi «Başkanlığına 

lîgi : 10.3.1978 tarih ve Genel Sek. Kanunlar 
Müd. 7/198,1460/7861 sayıh yazıları. 

Elazığ Mj'riefvckJIi Sayın Menmet Tabir Şaşmaz 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen, Maden İlçesi Bele
diye Başkanının göreve başlamasının engellendiğine 
ilişkin 3 Mart 1978 tarihli yazılı soru önergesinde 
öne sürülen hususlar incelenmiş, ahnan bilgilere gö
re yanıtları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

1. 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılan yerel yö
netim seçimlerinde Elazığ iline bağlı Maden ilçesinde 
belediye başkanlığını AP adayı Turgut Oca! kazan
mış ve 15 Aralık 1977 günü görevine başlamıştır. 

Ancak, Belediye Başkanı Turgut Öcal'ın yeğeni 
Ahmet öcal'ın, 16 Aralık 1977 günü işine gitmekte 
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öîan Maden - İş Sendikası Başkanı Bekir Sıtkı Başar 
ve oğlu Necmi Başar'a tabancayla ateş ederek Be
kir Sıtkı*yı ayağından yaralaması, Necmi Başar'ı öl
dürmesi, Olaydan sonra kaçmayı başaran sanığın, Be
lediye Başkam Turgut Öcal tarafından suça teşvik ve 
tahrik edildiği yolundaki söylentilerin halk arasında 
yarattığı kızgınlık ve karşı tarafın kan davası gütme 
olasılığı karşısında, Belediye Başkanı rapor almak 
suretiyle görevine devam etmemiştir. 

2. Böylece önergede belirtildiği şekilde, eski be
lediye başkanı ile CHP'li oldukları öne sürülen silah
lı adamların Maden Belediyesini fiili işgal altında tu
tup yeni belediye başkanını makamına oturtmadık
ları iddialarının gerçek olmadığı kesin şekilde saptan
mıştır. 

Hatta, 30.1.1978 günü ilçeye giden Elazığ Valisi
nin, ilden gönderilen takviye kuvvetlerin iştirakiyle il
çede ve belediye binasında gerekli önlemleri aldır
masına rağmen, Belediye Başkanı Turgut Öcal'ın, 
bazı kişilerin kendisini tehdit ettiklerini öne sürerek 
belediyeye gelmediği ve Belediye Meclisi toplantısının 
Valinin başkanlığında yapıldığı anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla, Elazığ Valisi ve beraberindeki görev
lilerin, CHP'li Oldukları ileri sürülen kişilerce bele
diyeye sokulmadığı iddiasının da gerçekle ilgisi yok
tur. 

3. Seçim sonuçları ve seçim sonrası öldürme ola
yı nedeniyle eski ve yeni belediye başkanı ile taraf
ları arasında kan davası niteliğinde aşırı bir zıtlaşnıa 
Oluşmakla beraber, ilçede değişik görüşlü taraflar 
arasındaki gerginliğin yumuşatılarak olumlu bir hava
nın yaratılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Ancak, yukarıda belirtilen nedenlere dayalı ola* 
rak, halen Maden Belediye Başkanı raporlu bulun
makta ve görevine devam etmemektedir. 

Arz ederim. 
İrfan Özavdinli 
İçişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve nakillere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın 
yazılı cevabı (7/203) 

9.3.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İrfan 
Özaydmlı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. Emniyet Genel Müdürlüğünün tayin ve na
killerde asıl görevli ve sorumlu olması gereken, Ge
nel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı ve bağlı 
şube müdürleri iken, bu konudaki bütün tahkikat ve 
istihbaratın hiç bir sorumlu mevkide bulunmayan iki 
kişi tarafından hazırlanarak sevk ve idarenin bu isti
kamette yapıldığı iddia edilmektedir. 

Genel Müdürlük Personel Şubesinde, Şube Müdü
rü olarak görevli Muzaffer Ozbayrak'm (bu şahıs 
hakkında çeşitli idari tahkikatlar yapıldığı söyîenil-
mektedir.) Temas halinde bulunduğu bu iki kişinin 
tavsiye ve tekliflerini Personel Dairesi kararı olarak 
uygulama alanına soktuğu belirtilmektedir. Çeşitli di
siplin cezalan ve sahte imzadan hakkında adli kovuş
turma bulunan eski Pol - Der Başkanı Kazım Ulu-
soy'Ia Saffet Yüksel isimli personelci olmayan, tama
men başka görevlerde bulunan bu iki kişinin hangi 
sıfatla tayinlerde rol oynadığı hususu, emniyet camia
sını infiale sevkedecek bir husus değilimdir? 

2. Adı geçen iki kişinin bir CHP'li parlamenterin 
avukatlık yazıhanesini bu işlerin organizesi için kul
landıkları, CHP, il ve ilçelerden gelen bilgileri burada 
değerlendirerek işleme koydukları hakkındaki yaygın 
söylentinin doğruluk derecesi nedir? 

3. Gene adı geçen iki kişinin 6 Mart 1978 gecesi 
10.00-12.00 (gece) sularında mum ışığı alfanda Anka
ra Polis Eğitim Merkezinin bir odasında tayini ertesi 
gün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan Muhittin 
Yükseloğlu ile üçlü bir toplantı yaptıkları ifade edil
mektedir. Yükseloğlu, acaba rütbe olarak kendisinden 
küçük olan bu iki emniyet mensubundan, hem de 
tayininden bir gün önce yapacağı işlerle ilgili talimat
ım almıştır?. 

4. Bütün bunlar daha da müsait bir iktidar orta
mı bulunduğunda emniyet tayin dosyalarının, sicil 
özetlerinin CHP Genel Merkezine taşınarak işlerin 
oradan sevk ve idare edilebileceğinin belirtilerimidir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 4 . 4 . 1 9 7 8 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşlemler B. 3 109936 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Millet Meclisi Başkanlığının 2 0 . 3 .1978 gün 

ve Gen. Sek. Kanunlar Md. 7/203-1486/8134 sayılı 
yazıya. 

İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğünde yapılan tayin ve nakillere 
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ilişkin 9 Mart 1978 tarihli yazılı soru önergesindeki 
hususlar incelenmiş ve cevabımız aşağıda sunulmuş
tur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Mensuplarının nakil, 
atama ve tüm özlük haklarının yürütülmesi, ilgili ya
sa, tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 
görevin gerektirdiği liyakat ve Atatürk İlkeleri ışı
ğında Devlet Otoritesinin ve Hukuk Devleti anlayışı
nın hakim olmasının sağlanması düşüncesine uygun 
olarak, hiyerarşik düzen içinde ve hiçbir kuruluş ve 
kişinin etkisi olmaksızın yapılmaktadır. 

Önergenin 3 ncü maddesinde adı geçen Emniyet 
Müdürü Muhittin Yükseloğîu pasif bir görev olan 
Merkez Emniyet Müdürü iken, doğu İllerimizin en 
büyüğü ve asayiş yönünden özellik arzeden Diyarba
kır İline daha önceki Hükümet döneminde, 12.10.1977 
tarihinde atanması yapılmış ve bu ilde görevli iken 
Ankara İli Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesi 
tarafımızdan uygun görülmüştür. 

Arzederim. 
İrfan Özaydmlı 
İçişleri Bakam 

3. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Kay
seri YSE Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. 
(7/208) 

21 .3 .1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda izahını yapacağım hususlarla, ilgili suali

min Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı rica 
ederim. Saygılarımla. 

Kayseri Milletvekili 
Kemal Doğan 

1. 9 veya 10 Mart 1978 günü, Kayseri İl YSE 
Müdürlüğüne ait D. 740 (Şampiyon) yeni grayderin, 
programda olmayan Sarız İlçesinin Çörekdere Kö
yünün Bostanlık mezrasısımn yolunda devrilerek ha
sara uğradığı doğrumudur? 

2. Devrilen yeni grayderi kullanan kişinin, alko
lik olması gibi sebeplerle mesuliyetine geçmiş yıllar
da bu tip vasıta verilmediği, ne varki CHP'li militan 
olduğu iddia edilen yeni Bölge Müdürünün, bilerek 

ve bilhassa bu kişiye arabayı teslim ettirdiği ve progı 
ram dışı yola yeni bir grayderin gönderilmesinde Sa
rız ve Kayseri'li CHP'lilerin müessir olduğu şekilde
ki, Sarız İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Kara'nın 
ve diğer Sarız'h ve İl YSE'deki ilgililerin (şoför ve 
sürücüler) beyanları doğrumudur?. 

3. Yukardaki hususlarla ilgili YSE ve İl YSE 
ve Vilayetçe ne gibi muameleler yapılmıştır, zarar ne 
kadardır, zarar verenler hâlâ görevlerinin başında 
mıdır? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Tetkik ve Plan 2 4 . 4 .1978 

Koord. Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06-04/222 - 003819 

Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 3 0 . 3 . 1 9 7 8 gün ve 
7/208-1523/8522 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan tara
fından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakam 

Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan'ın soru 
önergesi cevabı. 

1. Sarız - Çörekdere - Bostanlık mahallesinin 
köyyolları ağına dahil olduğu, mevsim nedeniyle bo
zulan kısımların düzeltilmesi için köylülerin müracaatı 
üzerine sözü edilen grayderin gönderildiği, program 
dışı çalışmanın söz konusu olmadığı, grayder gönder
me işinin politik bir yönü bulunmadığı, 

2. Kazanm bir iş kazası olduğu, 15 000 TL. li
ralık maddi hasarın meydana geldiği, % 10 kusurla 
bulunan operatörden hissesine düşen 1 500 TL. mn 
tazmini cihetine gidildiği, zarar gören D-7 400 enamı 
pion grayderin bir hafta içerisinde tamirinin bitirilen 
rek çalışmaya konulduğu, 

Bu konuda yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

)>m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

136 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 4 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 ar

kadaşının, Ege (tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin jönergesi. (10/20) 

3. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşımn, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

4. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşımn, Milli Eğiim Bakanlığunda yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığım saptamak 
amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilüşlkin önergesi. (10/21) 

5. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanımın milli kültürümüze ilişklin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarımca toir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/6) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşımn, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

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

3. — izmir Milleivekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki taMoların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü sora önergesi. (6/38) 

14. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözKi soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evi Dışişleri Bakanlığı men
suptan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına İişjkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alman müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

| 23, — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz*ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

24. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü-
. metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi. (6/61) 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo-

I nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azıknet 

I Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
I miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu-
| nanların yaşlıkk aylıkları hakkında kanun teklifi, 
I Kastamonu Milletvekilli Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos-
I yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri -
| mizin emeklilik hakları ile igili bir ek madde eklen-
I mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
I Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça-
I üşan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça-
I lışma sürelerimin değerlendirilmesi hakkında kanun 
I teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa-
j yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen-
j meşine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet-
I vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va-
I tandaşlannm çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak-
I kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 

Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2, — İsparta ili, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
I 7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zelma'dan olma 
I 21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
I in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan-
I lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 

Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 
I 3. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21, 
I de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
I 1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
I yerme getirilmesine dair Baş&akankk tezkeresi ve 
I Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 

(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

I 4. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 

I oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
I in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası-
I nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 



Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteü ilçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 saydı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayüı Yasa üe 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayüı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşımn, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 

Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatom : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner*in, 
765 saydı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına ffiş-
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ?.. 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir üyesi Ragıp Üner'in, 
765 saydı Türk Ceza Kanununun 450' nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına İlişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve MiHi 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

16. — Sivas Mületvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayüı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tekfljfi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7. 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi üe 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) Pağıtma tarihi : 
7,3.1978) 
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19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : .64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara -birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta 
r ih i : 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine. Şinilk'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanh-' 
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türilciye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 taflihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Mlilletvekili Memduh 
Ekşli'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 

maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi <: 11 . 4 . 4978) 

25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 26. —• Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

X 27. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milîetvekü Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1978) 

28. — Vatani hizmıeit türtibindem 'aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran înan'ın, Özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 .1978) 

29, — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim, ye Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 



Dönem : 5 M İ L L E T M E C L t S İ S. Say ısı : 65 
Toplantı : 1 

Yttrt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Çalışma Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya 
Milletvekili Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
KoyIüoğlurnun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Aktedilmiş Ülkeler 
ile Türkiye'de Sigortalı Hizmetleri Bulunanların Yaşlılık Aylık
ları Hakkında Kanun Teklifi, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığ-
Iı'nın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Yurt Dışında Ça
lışan İşçilerimizin Emeklilik Hakları ile İlgili Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ile 6 Arkadaşının, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatan-
daşlannın Sosyal Güvenliği ve Çalışma Sürelerinin Değerlendi
rilmesi Hakkmda Kanun Teklifi, Afyortkarahisar Milletvekili Gü
neş Öngüt'ün, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Çalışma 
Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara 
Milletvekili Kenan Dtırukan'rn, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa. Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonu Raporları. ( 1 / 9 3 , 2/431 f 2/437, 

2/444, 2/474, 2/481) 

TC 
Başbakanlık ' 21 . 2 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlfğı 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyat €?trveniik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuralunca 
9.2. 1978 tarihinde kararlaştırılan «Yort dışında ça'şsm Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin değcrîen-
dfrJmrest hakkmda kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik o'arak sunulmuştur. 

Gereğinin, yanılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin, çalıştıkları ülke sosyal güvenlik mevzuatı* ile Türkiye sosyal güvenlik 
mevzuatı arasındaki aylığa hak kazanma koşullarının farkblığmdan doğan; şikâyetlerini bir ölçüde azaltmak 
ve Türkiye'ye kesin dönüş halinde emekli olma imkânları sağlamak maksadıyla geçen yasama döneminde 
Hükümet tarafından bir tasarı hazırlanmış, aynı tarihlerde milletvekillerimizce de kanun teklifinde bulunul
muştur. Bunlar incelendiğinde tasarı ve tekliflerin, yurt dışında sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde 
sigortalı olarak çalışanları kapsadığı, dış ülkelerde ödenmiş primlerin iadesini şart koştuğu ve sadece, prim 
iadesinin Almanya'da çalışan işçileri hedef aldığı görülmektedir. Bilindiği üzere, birçok ülkede Türk işçisi ça
lıştığı halde bu ülkelerin bazılarıyla henüz sosyal güvenlik anlaşması yapılmadığı gibi (Tunus," Irak, İran, 
Pakistan, Suudi Arabistan, Kanada, isveç, Norveç) sosyal güvenlik anlaşması yapılan ülkelerde işgücü an
laşmaları dışında çalışan, ticaret yapan vatandaşlarımız (Doktor, dişçi, esnaf, öğretmen) bulunmaktadır. 
Bu sebeple çıkarılacak kanunun yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamım kapsamına alması yerinde bir 
tedbir olarak düşünülmüştür. 

Bilindiği üzere uzun vadeli sigorta kollarında (maluliyet, yaşlılık, ölüm) sigorta primleri, nispeti tespit 
olunurken, sistemde öngörülen aylığa hak kazanma koşulları en önemli faktörü teşkil eder. Primlerin geri 
alınarak hizmetlerin tasfiye edilmesi kişinin gerek yaş dolayısıyla, gerek maluliyet ve ölüm dolayısıyla haya
tını çalışmak suretiyle bağlı olduğu sigorta sistemi tarafından teminat altına alınması ana fikrine ters düş
mektedir. Bu sebeple, çıkarılacak kanunda, primleri geri alma eğilimini teşvik etmeden ziyade memleketi
miz ekonomisi için uzun vadede dahi olsa çok önemli bir kaynak olacağı gerçeğinden hareketle dış ülkeler
de ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların muhafazasının temin edilmesi daha yararlı görülmüş
tür. 

Bu aaafiküırıden harelkeltfle, hazırlanan mdtiınıdıe, yurt; dışındaki vatandaşlarımıza yurda döner dönmez, yurt 
içi işlerine uygulanan mevzuat gereğince aylık bağlanmasını sağlayacak, mevcut tasarruflarını israf etmek
ten alıkoyacak ve hatta tasarrufu teşvik edecek hükümler yer almıştır. 3 ncü madde tetkik olduğunda yurt 
dışında geçen ve belgelenen hizmetler, Türk sosyal güvenlik kurumları kanunları esasları dairesinde hesapla
nacak primlerin yabancı para birimleri ile ödenmesi imkânının sağlandığı görülecektir. 5 nci maddede, 
yurt dışında çalışılan ülkelerde elde edilen hakların saklı olduğu sarahaten belirtildiği ve hatta primlerin 
ilerde transferi sağlandığında bu kanuna göre ödenmiş paraların aynen iade edileceği ifade edildiğine göre, 
ilgilinin ilerde çift maaş almasını öngören bu sistemin, işçilerimizi tasarrufa teşvik edeceği umudu yersiz ol
mayacaktır. Ayrıca hizmetini ihya ederken hangi sosyal güvenlik kurumuna müracaat edeceği sarih olarak 
belirtilmiştir. Bunlar 6 ncı maddede belirtildiği üzere TC Emekli Sandığı, Bağ - Kur, Sosyali Sigortalar Ku
rumu ve diğer kanunlarla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarıdır,. • 

Hatırlanacağı üzere yurt dışına işçi gönderme olanağı 15 sene önce elde olunmuştur. Bu zaman içinde 
yurda dönen ve hatta hizmetlerini tasfiye eden vatandaşlarımız vardır. Ve bunlar, hele hizmetlerini prim
lerini geri almak suretiyle tasfiye ederek dönenler çaresizlik İçinde bulunmaktadırlar. Bunlar için de; tasa
rının 2 nci maddesi, sosyal güvenlik kurumlarına şimdiden tahmini mümkün olmayan, son derece ağır bir 
yük getireceğine şüphe bulunmayan bir imkân sağlanmıştır. Bu kabil vatandaşlarımız da belgeleyecekleri 
hizmetlerini, primlerini bir sene içinde Türk parasıyla ödemek suretiyle, ihya edebileceklerdir. Bu hakkın 
istimali bir sene ile tahdit edilmiştir. Çok önemli ve o derece nazik olan bu hakkın uzun süre yürürlükte 
kalması veya> zaman zaman tekrar edilmesi bu tasarıyla getirilen sistemden beklenen faydayı sıfıra indireceği 
gibi sistemde anarşi yaratacak ve ayrıca sosyal güvenlik kurumlarının mali yönden iflâsına sebep olacaktır. 
Bu nedenle konunun ve sağlanması düşünülen hakkın önemi kadar, tehlikesinin de, yurt içinde çalışanların 
biriktirdikleri fonun maruz kalacağı risk bakımından belirtmekte fayda ve hatta zaruret görülmüştür. 

Halen yurt dışında çalışmakta olanlara, isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkı ile beraber yurt dışındaki* 
çalışmalarının tümünün birçlanılması olanağı da bu kanunla tanınmaktadır. Böylece iki yönlü (çift) sosyal 
güvenlik hakkı sağlanmış olmaktadır. 

1912 sayılı Kanunla sağlanan borçlanma hakkından yurt dışında sigortalı olarak çalışan işçilerimizin de 
yararlanmasını sağlamak ve buna ilâveten yurt dışındaki eski hizmetlerini borçlanmak koşulu ile ihya et
melerine olanak vermek üzere bir madde düzenlenmiştir. Geçici maddede uygulamayı tanzim edecek bir yö
netmelik çıkarılması öngörülmüştür. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 65) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci Madde Gerekçesi : 

Madde ile yurt dışında çalışan kimsenin yurt dışında geçen çalışma sürelerini belgelemesi halinde hizmet
lerinin değerlendirileceği ve bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

2 nci Madde Gerekçesi : 

Bu Kanunda geçen sosyal güvenlik kurumları deyi mi açıklanmaktadır. 

3 ncü Madde Gerekçesi : 

Yurt dışında çalıştığı ülkenin sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlardan; 

1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yurda kesin dönüş yapmış olanlardan bir kısmı, belki de 
büyük çoğunluğu çalıştığı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarından işçi primlerini alarak hizmetlerini tas
fiye etmişlerdir. Bir kısmı da henüz bu hakkını muhafaza etmektedir. 

Hatta bir çok ülkede prim iadesi bahis konusu olmadığı için primlerini istekleri hilafına alamamış olan
lar da bulunmaktadır. Durumları ne olursa olsun, kesin dönüş yapanlara, kanunun yürürlük tarihinden iti
baren kendilerine dış ülkedeki hizmetlerini Türkiye'deki sosyal güvenlik kuruluşlarından hangisi ile ilgili ise 
o kuruluşa 1 yıl içinde müracaat ederek ihya imkânı tanımaktadır. 

Türkiye'de öğretmenken gitmiş işçilik yapmış kesin dönüş yapıp yeniden Türkiye'de öğretmenlik görevine 
dönmüş olanın doğrudan TC Emekli Sandığına müracaatı tabiidir. 

Bunun yanında Türkiye'de önceden sigortalı hizmeti bulunsun veya bulunmasın yurt dışına gitmiş çalışıp 
kesin dönüş yapmış Türkiye'de işçilik yapmakta olanın ise SSK'na başvurması doğaldır. 

Keza kesin dönüş yapıp halen Bağ - Kur kapsamına girecek bir sanatkârlık veya esnaflık faaliyetinde bu
lunanların Bağ - Kur'a müracaat etmesi gereklidir. Müracaat tarihinden itibaren bunların hizmetlerini belgele
mesi istenecektir. İlgilinin bu hizmetlerini belgelemesinde gerekiyorsa sosyal güvenlik kuruluşlarımız yardımda 
bulunacaktır. 

İlgili; belgelerin hizmetleri karşılığında dış ülkelerde yurda dönmeden önceki son bir yıllık kazanç ortala
masının o tarihteki kur değeri üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren primi tutarının tamamını ilgileneceği 
sosyal güvenlik kuruluşunun maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri veya kesenek ve karşılık nispetleri ta
vanını aşamamak üzere kendisine tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödemesi gerekecektir. 

2. Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışmakta olanların daha sonra yurda kesin dö
nüş yapmaları halinde yabancı ülkenin sigorta kurumunda birikmiş olan hisselerini alarak hizmetlerini tas
fiye etmemişlerse, kesin dönüş tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat ederek hizmetlerini belgeledikten son
ra kendisine tebliği olunan, yukarıdaki şekilde hesaplanmış borcu, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde de-
faaten ve çalıştığı ülkenin para birimi ile ödemesi kaydı ile hizmetleri ihya edilebilecektir. Burada üzerinde 
önemle .durulması gereken husus işçinin dışarıda biriktirdiği dövizleri heder etmesinin önlenmesi ve ülkeye 
döviz olarak getirilmesidir. 

4 ncü Madde Gerekçesi : 
Bu madde ile halen yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 506 sayılı Kanunun 85 nci maddesindeki is

teğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanarak Türk mevzuatına göre emekli olma imkânı yaratılmak isten
miştir. Bu yapılırken yurt dışındaki Türk. vatandaşları bakımından anılan madde hükmüne bir istisna getiri
lerek bunlar için maddedeki sigortalılık ve prim ödemeleri süreleri ile ilgili şartların aranmasından vazge
çilmiştir. 

5 nci Madde Gerekçesi : 
Bu madde ile ülkemizde ilk defa çift emeklilik sistemine olanak sağlanacaktır. Aslında hizmet birleştirme 

yoluyla emeklilik hakkının elde edilmesi milli mevzuatımızda mevcuttur. 
Yurt dışındaki hizmetlerini saydırarak Türkiye'de emeklilik hakkı elde etmek aslında o kimseye pek de 

ucuza mal olmayacaktır. Filhakika bu tür emekülik hakkında sosyal güvenlik kuruluşlarımıza önemli yük
ler getirecektir. 
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Ne var ki sosyal güvenlik kuruluşlarımız' bu yolfclanasHnda- önemli riskleri esasen yüklenmişlerdir. 
Yurt dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgilerini kesmemiş olanların Türkiye'deki şartlarla örneğin 

SSK'da 55 yaşına geldiğinde yahut 25 yılını doldurduğu için 55 yaşından önce kendisine* bir emeMfc maaşı bağ
lanmış, olmasından sonra 65- yaşma geldiğinde örneğin,, Almanya'daki hizmetleri dolayısıyla ya müstakilen 
maaşa hak kazanması halinde doğrudan doğruya yahut 15 yıldan az hizmeti olduğu için sosyal güvenlik ant
laşması çerçevesi içinde hizmeti oranında bağlanacak maaşı ülkemize döviz olarak intikal edecektir. 

Bu ise ülkemiz için uzun vadede ve ileriye dönük çok önemli ve sürekli bir döviz geliri s«ğ1teyaçafttır. 
Bu madde ile ileride ülkelerarası, anlaşmalarla primlerin transferi sağlandığı takdirde yurttaşlarımızın, hiz

met birleştirme için yatırdığı paraları aynen iade olunacağı hükme bağlanmıştır. 

6 ncı Madde Gerekçesi : 

TC Emekli Sandığı, SSK ve Bağ - Kur'da mevcut olan esas prensibin korunması amacı ile saydırılan hiz
met sürelerinin- değerlendirilmesinde, prrim otfemm> her 30 güiı V ay olarak 3Q günden oluşan VI aym? da 1 yıl 
olarak hesaplanacağr hükme bağlanmıştır. 

7 nci Madde Gerekçesi : 

Birinci fıkra ila 11912: saydı; Yasa; SSK'daı hizmetlerin bidaştinilebilmesi içjc ilgilinin kanunun», tanuâğı; 1 yıl
lık süm içinde sigortalı bir işte; çalışmasın* öngörmekle idi. 

Bu nedenle, yurt dışındaki işçilerimiz TütfcLy.e?dBİri 1-912 saplı Yasanın aaydı&ı hizmetlerim borçlanma 
olanağı' buioKnamışlardıt;. 

Bu madde ile Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılmış5 ülkelerde1 sosyal- güvenlik kurumlaıana tabi işte- çalışa 
makta olanlara kanun yürürlüğe gireceği* tarihten1 itibaren», TiMiye/de varsa* bu hizmetlerini- borçlanma ola
nağı tanınmaktadır. 

1 nci- fıkra hükmü- ile Türkiye^ geçmiş hizmetlerin borçlanması sağlandıktan sonrav bu fıkra ile yurt dı
şında geçirilen hizmet sürelerinin de yurt dişmda çafışıKdığı sırada* borçlanılması imkânı* temnrrnştır. Btı yapı*-
lirken yurt içinde* geçmif Mzmetlerin borçlanmasında aranılan- 5Ö6 sayılı Kanuna göre tescif edîfme- şarta- da 
aranmayacaktır. 

8 nci Madde Gerekçesi :• 

Bıı kanunun uygulanması sonucu yurt' dişımfe geçmiş hizmet sürelerini ihya ederek bir aylık efiic* söme 
hakkını kazanan* kimsenin yurt dışmda- yeniden çalışmaya başfema» ife1 bağlanan ayflğı- kesilecektir. 

Geçici 1 nci Madde Gerekçesi. : 

Bu madde ile Sosyal Güvenlik kurumlarımızın değişik statüleri gözönünde; tutularak, bu> Kanunnn uygu<-
lama şekli, Kanunun yürürlük tariMnrien itrbaren 3 ay içinde- Maliye ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle- düzenlenir. 

9 ncu Madde Gerekçesi : 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

10 ncu> Madde Gerekçesi) : 

Blı Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ H f i ü 1 E EtJHAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET MAHİR 
ABLUM VE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN, SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞ
MESİ AlCDEDfLM^; ÜUKELUt fI3E TÜKKÎYtTDC SİGORTAM f f&MKHjüâ HDBÜN!*Ö«A!IUN 

YAŞLILIK AYLIKLARI HAKKINDA KANUN TEKLtPt. t2/43T) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasalma Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 1/405 esas arama-
rsfo İsmua «taasaraBinıı ysaâteııittik teüyeflum., 

Gereğini salıyla rica ederim. , 

29 . 4 . İ977 

Xastamomı MifletveMli 
Sdbri Tığlı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Sappai <M«raftik Söaüeşmesi «teötedifeniş üüteter ite Tirkipe'afe ı%m!twfa hizmetleri baîttmaHİarın yaşMak 
a*j$&İBf% feaJkfeiHda fcaasın» kasarası *»rafiH«dan îbeaBosenmiş faıcİBamafctathr. 

Gerekli işlemlerin yapılmasını emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

17 . 8 . 1977 

; Kütahya Miüetveküi 
Aitm&t Mahir Abium 

Millet Meclisinin 4 ncü Döneminde hükümsüz kalan 1/405 Sıra Sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 2.2. 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Sayı: 101-11 f 03381 

MİLLET MBOLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 1 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş ülkeler ile Türkiye'de sigor
ta* hianeâeri tuluaanlann ya^ftk ayUklan hakktn&ı kanm <inmna» ve gerekçesi Hişft olarak stma&nBştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere Ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemi ile sosyal güvenlik sözleşmesi ak
dettiğimiz Batı ülkeleri sosyal güvenlik sistemleri arasında anaprensipler bakımından büyük bir paralellik 
bulunmaktadır. 

Ancak; 
Yaşlılık aylığı bağlama şartları açısından durum farklılık göstermektedir. 
Şöyle ki; 
506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için, (kadın sigortalıların 50, erkek sigorta

lıların ise 55 yaşını doldurmuş olmaları derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Oysa ki, aramızda sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerin hiç birinde bu yaşlarda yaşlılık aylı

ğına hak kazanılamamaktadır. 
Bu itibarla, sosyal güvenlik sözleşmesinin hizmet birleştirilmesini öngören hükümleri ile Türkiye'de 

yaşlılık aylığı ödemesine başlanıldığı halde diğer ülkelerde bu ödemenin yapılmasına uzun süre başlanama-
makta bu nedenle de bu anlaşmalara göre, emekli olmuş kimselere bir süre kısmi aylık ödenmiş olmak
tadır. 

Bu durum ise, yurdumuza kesin dönüş yapan işçilerimizde, sosyal sigorta kurumlarına sigortalı 
hissesi olarak yatırmış oldukları primlerini toptan ödeme şeklinde geri alma temayülünü doğurmaktadır. 

Primlerin toptan ödenmesi suretiyle sigortalı hizmet sürelerinin tasfiyesi gerek ülkemiz gerekse sigorta-: 
ularımız menfaatlerine uygun düşmemektedir. 

Filhakika; 
Toptan ödeme sadece sigortalı hissesi için yapılmakta, işveren hissesi olarak ödenmiş olan primler 

sigorta kurumunda kalmaktadır. 
Sigortalı hizmetleri tasfiye edilmediği takdirde bir müddet sonra ilgili kimselere aylık bağlanacakken 

toptan ödeme yüzünden bu imkân ortadan kalkmış olmaktadır ki, bu da işçilerimizin sosyal güvenceden, 
Ülkemizinde döviz gelirinden mahrum kalması sonucunu doğurmaktadır. 

işçilerimizin primlerini geri almalarım önlemek ve ülkemiz kanunlarına göre emeklilik yaşını doldurmuş 
olanlara, bu tarihten itibaren aylıklarının tam olarak ödenmesini sağlamak üzere bu kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Sosyal Güvenlik sözleşmelerine göre yaşlılık aylığına halk kazanan sigortalı
lara ödenecek aylıkların bu kanun dairesinde tespit olunacağı belirtilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile Kanunda geçen tabirlerin hangi anlamlara geldiği açıklanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile, Ülkemizde ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdetmiş olduğumuz ülkelerde ge
çen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesi, aylıkların; sigortalının son olarak tabi olduğu Kurum veya 
getirilmektedir. rum veya Sandığın kendi mevzuatını uygulaması esası 
Sandık tarafından bağlanması ve aylığı bağlayan Ku 

Madde 4. — Bu madde ile, itibari hizmetlerin birleştirilmiş hizmet süreleri toplamına katılmaması ön
görülmüş olup ayrıca hizmet sürelerinin güne veya aya tahvilinin ne suretle yapılacağı belirlenmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile, aylıkların bağlanmasında ve kesilmesinde uygulanacak esaslar açıklanmakta
dır. 

Madde 6. — Bu madde ile, bu kanuna göre yaşlılık aylığına hak kazanma şartları tespit edilmektedir. 
Madde 7. .— Bu madde ile, Dış Ülke Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından primlerin transfer edilmesi ha

linde 228 ve 1214 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür, 
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Madde 8. — Bu madde ile, Dış Ülke Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından herhangi bir prim transferinin 
yapılmadığı hallerde; bu kanunla getirilen mali yükün Devlet tarafından karşılanması, ilgili sosyal güvenlik 
kuruluşlarının ise halen yürürlülkte bulunan mevduata göre ödemeleri gereken aylık tutarlarından sorumlu bu
lunmaları öngörülmüş olup sandık ve kurumların bu Kanun gereğince bağlanacak aylıkların tamamını öde
meleri sonucu doğan alacaklarının her yıl Genel Bütçeye konulacak ödenekten yılı içinde ödenmesi esası ge
tirilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde ile, 8 nci madde gereğince genel bütçeden yapılan ödemelere kısmi bir karşılık ol
mak üzere, ileride Dış Ülke Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalılara bağlanacak aylıkların Hazine
ye gel'ir kaydedilmesi, bağlanacak bu aylıkların Hazine adına transferini mümkün kılacak belgelerin de Ma
liye Bakanlığınca tespit edilmesi ve alınması, bu belgeler alınmadıkça Bütçeden hiç bir ödeme yapılamaması 
öngörülmüştür. 

Madde 10. — Bu madde, bu kanunurv mükerrer bir aylık ödemesine yol açmaması için düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun uygulama şeklinin bir yönetmelikle tespit olunması öngörülmüş olup bu kanun 
Maliye, ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarım yakından ilgilendirdiğinden yönetmeliğin her iki Bakanlıkça müş
tereken düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

GEREKÇE 

Geçici Madde 1. — Bağ - Kur sigorta kolu halen Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamına dahil olmadı
ğından bu geçici madde ile; Bağ - Kur Kanununa tabi sigortalılar hakkında, bu Kanun hükümlerinin ancak 
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamına alındıkları tarihten itibaren uygulanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bilindiği üzere, 1912i sayılı Kanunun geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre hiz
met borçlanması yapılabilmesi için, bu kanunla öngörülen şartlar arasında, «borçlanma isteğinde bulunulan 
tarihte 506 sayılı Kanuna tabi bir işte çalışmakta olmak» şartı da yer aldığından, yurt dışında çalışmakta olan 
işçilerimiz anılan borçlanma hükümlerinden yararlanamamaktadır. 

Bu geçidi madde ile; Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelerde Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi iş
te çalışmakta olanların da ilgili Kanunda öngörülen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla, hizmet borçlanması 
yapmaları sağlanmış olmaktadır. 

Madde 12. — Bu madde ile, kanunun yayınlandığı tarihi takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe 
girmesi öngörülmüş olup, bu hükümle gerekli ödeneğin Bütçeye Konulmasını takiben kanunun yürürlüğe 
girmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile, kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI VE KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET MAHİR AB-
LUM VE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkeler ile Türkiye'de Sigortalı Hizmetleri Bulunanların YaşLıLık 
Aylıkları Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Sosyal Güvelik sözleşmelerinin, sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesini öngören "hü
kümleri uyarınca yaşMık aylığına hak kazandıkları halde, dış ülke sosyal güvenlik mevzuatına göre ya&kk ay
lığı ödenmesi için gerekli yaşa gelmemiş olan sigortalılara ödenecek aylıklar bu Kanun dairesinde $eqp& mlvmm. 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen «Sözleşme» tabiri Türkiye île diğer ülkeler arasında akdedilmiş ve sigor
talı hizmet sürelerinin birleştirilmesini öngören sosyal güvenlik sözleşmelerini, «Kurum» tabiri Sosyal Sigor
talar Kurumunu ve Bağ - Kuru, «Sandık» tabiri kanunla kurulmuş emekli sandıklarını, «Sigortalı» tâbiri Sos
yal Sigortalar Kanununun yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortalarına, Bağ - Kar Kanunm», kanunla <knn*knuş 
emekli sandıkları kanunlarına tabi işlerde çalışanları, «Sigorta Kanunlan» tabiri 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununu, 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununu, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununu, 228 sayılı EmeTcfi San
dıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm ^Sigortaları Kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında Ka
nunu ve bu kanunlan tadil eden kanunlan ifade eder. 

MADDE 3. — Sigorta kanunlanna tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların bu işlerde geçen hizmet süreleri ile 
sözleşme akdedilmiş ülkeler sosyal sigorta mevzuatına tabi olarak geçen ve Türkiye'deki sigortalılık süreleri 
ile aynı zamana rastlamayan hizmet süreleri birleştirilir. 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere Türkiye'de son olarak ayırdıklara Kurum ^eya 
Sandıkça kendi mevzuatına göre ve Türkiye'deki nrime tabi aylık kazançları esas alınmak suretiyle aylık başla
nır ve ödenir. 

MADDE 4. — 3 ncü maddede birleştirilen hizmet süreleri toplamına Emekli Sandığı Kanununa tabi lam-
selerin itibari hizmetleri katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne tahvilinde her ay 30 gün, gün üzerinden henpkaaa İBB-
met sürelerinin aya tahvilinde de her 30 gün Mt ay addolunur. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince bağlanacak ayhklann ödenmesinde ve keslilmesinde, im jryhsjann bağ
lanmasında nazara alınan hizmet süreleri ile ilgili Kurum ve Sandık mevzuatındaki esaslar feirükie «f^Mİaaıc. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerine göre yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının yazılı is
tekte bulunması, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doyurmuş bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti ırjvüikiıı ol
ması şarttır. 

Bu kanuna göre yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine başlanacak aybldar 
hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanmayan sigortalılar ve hak sahiplerinin diğer sigorta kanunlarına göre ka
zanmış oldukları veya kazanacakları haklar saklıdır. 

'MADDE 7. — Dış ülke Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortalan prim
lerinin tamamen kurum veya sandıklara transfer edilmesi halinde bu sigortalılar hakkında 228 sayıh Kanun 
ve bu Kanunu tadil eden 1214 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, transfer edilen primlere ilişkin hizmet süreleri bu primleri alan Kurum veya Sandıkta geç
miş sayılır. 

MADDE 8. — Dış Ülke Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, primleri Kurum veya Sandıklara transfer 
edilmemiş olan sigortalılar için 3 ncü maddeye göre hesaplanan aylık tutarının; sözleşme hükümlerine uygun 
olarak hesaplanan ve Kurum veya Sandıklarca ödenmesi gereken aylık tutanna tekabül eden kısmı bu kuruluş
larca, geriye kalan kısmı ise Devlet tarafından karşılanır. 

Sandık ve kurumlann, bu kanundan doğan alacaklı; rı her yıl Genel Bütçeye konulacak ödenekten, yıh için
de ödenir. 
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MADDE 9. — Bu kanundan yararlanmak sflretiyk pasjkhk aylığı bağlanan sigortalıların ve ölümleri halin
de hak sahiplerinin, sözleşmelere ve dış ülke mevzuatına göre hak kazanacaklan aylıklar Hazine tarafından tah-
aa«dfcttk^Gco^IMMyı^tciirtayfedair. 

Bu Kanundan yararlananların sözleşmelere ve dış ülke mevzuatına göre İleride halk kazanacakları aybk-
larm talıaMcukuınun ve Türluye'fye Hazîne adına transferinin sağlanması İçin; ilgili ŝigoıfaTilardaın ve tHBnı-
lerî Ihalmde haksablbi olacak kimlerinden, Maliye Bakanlığınca gerekli -görülen belgeler almır. 

JBK Aefeeier MİmmmMu^, 4gÜi «igaıgalıpa v^» hakssâtigûaâne «fen Kosusa »öre M^bir «deme japdaıaaz. 

MADDE 10. — Aylıkları bu "Ramına göre hesaplanan kimselere, diğer sigorta kanunları bükümlerine göre 
ayrıca yaşlılık, dul, yefinr ve ana, baba aylığı bağlanamaz. 

MA0&C ü . — BH fetwnww 4$*gu3aam Ş*Mi iüatiye «e Sosyal C&vealik Bafirnıılıkkgınca raâsterokuı ba-
zırlanacak bir Yönetmelikle tespit olunur. 

tJEÇİCÎ MADDE 1. — Bu "Kanun bükümleri Bağ - Kur Kanununa talü sigortalılar hakkımla, Bağ - Kur' 
sigorta kolunun Güvenlk Sözleşmeleri kapsamına alınlığı tarihten itibaren uygulanır. 

*GE£İdt MA2&1E 2. — 1912 Sayıfc İTMMIIHMI geçit» S a d f e ^ a a Maddeleri bükümleri, hanylammm jebt&am 
yapıldığı tarihte, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri akdedil miş ülke Sosyal Si§prtater Kannnmn dtaibj âpte fj^şmdhta 
«tetor Jhîriifcınin, bu Kamtan yiinİBÜğe gârttiği âaniMfea itibwen attı ̂  süre ile«tfgabuut. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümleri yayımlandığı tarihi takîbeden maH yılbaşından itibaren yürürTHge 
girer. 

M^D&E U . — Bu l a n » Bakanlar &vnkı tyüriüüc 

23,1.1976 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tuju'nın, 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununa Yurt Dışında Çalışan İşçileri
mizin Emeklilik Haklan ile İlgili Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/437) 

Millet Meclisi RaşkanUğısa 

Dördüııcü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/502 Esas numaralı 
klanım teklif imi, yenıileımıek iisitiyorasm. 

Gereğini saygıyla riea~«ıiewm. 

29 ./€ . 1*77 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri T\ğlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

995 ssyft Sosyal Sigortalar fCterfanıma yurt dışrnda çabçan fş£iferâra«a«ı ds*!!eS&k haktan âe iîgüi Mr ek 
makide B̂âonımesâ toaikflemtcfeılct kraran teM&im gerefcç«sryfe %wîârte-sıiT«rlmıiflur. 

Gereğini rica eder «sygıîar sammnm. 
12 - 1 . 1976 

CHP Kastamonu Miitetoekili 
SaM tığlı 

MiHet Meclisi (S. Sayısı : 65) 
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G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi dış ülkelerde 1 milyonun üstünde Türk vatandaşı işçi olarak çalışmakta ve oralardaki ka
zançlarını yıllardır memleketlerine göndermektedirler. Bu ülkelerin bir kısmı ile ülkemiz arasında oralardaki 
yurttaşlarımız adına sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmıştır. Bir kısmında ise henüz sosyal güvenlik anlaş
maları yapılmamıştır. Gerek sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde gerekse olmayan ülkelerde işçilerimizin 
emeklilikleri o ülkelerin sosyal güvenlik hükümlerine terk edilmiş bulunmaktadır. Türk işçilerinin büyük bir 
çoğunluğu bugün çalıştıkları ülkelerde tespit edilmiş, emeklilik yaş sınırına gelmeden o ülkelerden ayrılarak 
yurda dönmeye mecbur bırakılmaktadırlar. Bu işçilerimiz yurt içinde geçerli bir mesleğe sahip olmadıkları 
ve çalışma yaş sınırını da aştıkları için kamu ve özel kesimde kurulu hiç bir işyerinde iş bulamamakta bu 
yüzden de bir bunalım içine itilmiş bulunmaktadırlar. 

Bugün artık yurt dışında çalışan işçilerimizin yurda dönüşü ile sosyal güvenlikleri sonucu kendini hissetti
rir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sorun işçilerimizin çalıştıkları ülkelerdeki sigorta kanunlarına göre aylık bağlanma şartlarının, ülkemiz 
gerçeklerine göre tanzim olunmuş Sosyal Sigortalar Kanununa göre çok ağır oluşundan ileri gelmektedir. 

Bazı ülkeler işçilerimizin ülkelerinde çalıştıkları sürelerde kendilerinden kesilen primleri, bazı şartlarla ta
lepleri halinde kendilerine ödemekte ise de bu suretle işçilerimiz maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
aylık bağlanması hakkını yitirmektedirler. 

Herkese sosyal güvenlik hakkı sağlamak Devletimizin görevleri arasında bulunduğuna göre; dış ülkelerde 
çalışıp yurda dönen vatandaşlarımızın, primlerini alarak sosyal güvenlikten mahrum kalmalarım önlemek ve 
ülkemiz gerçeklerine göre tanzim olunmuş Sosyal Sigortalar Kanunundan yararlanmalarını sağlamak ama
cıyla bu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Teklif kanunlaştığı takdirde yurt dışında çalışan büyük miktardaki işçilerimiz bundan yararlanacak ve bu
gün içerisinde bulundukları «sosyal güvenliklerinden mahrum olarak yarın ne olacakları endişesinden kurtu
lacaklardır.» 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN KANUN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin Emeklilik Hakları ile İlgili Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun : 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Dış ülkelerde sigortalı olarak çalışanlardan çalıştıkları ülke kanunlarına göre malûllük veya yaşlılık ayla
ğına hak kazanamayarak, yurda dönenlerin ilgili ülkede çalıştıkları sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm si
gortalan için kesilen ve kendilerine iade edilen primleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna ilgili ülkenin para pri
mi cinsinden transfer edildiğinde; bunların dış ülkelerdeki prim ödeme gün sayıları ve bu günlere ait kazanç
ları; bu kanun uygulamasında, hizmetler Türkiye'de geçmiş gibi nazara alınır ve ilgililer bu kanundaki haklar
dan yararlanırlar. 

Ancak işçi ve işverenin ödediği primlerin tamamının iade edilmemesi halinde, kazancın primin malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalan primleri tutarına oranı nispetindeki kısmı sigortalının kazancı olarak alınır. 

Kazançlar, primlerin Türkiye'ye transfer edildiği tarihdeki kur üzerinden değerlendirilir. 

Tahsis işlemlerinde günlük kazanç üst sınırını aşan kısım hesaba katılmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (Ŝ  Sayısı : 65) 
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Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, «Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının Sos
yal Güvenliği ve çalışma sürelerinin değerlendirilmesi» hakkında ikanun teklifi. (2/444) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliği ve çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında» kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarla rica ederiz. 

Kayseri Milletvekili Van Senatörü Tekirdağ Senatörü 
Turhan Feyzioğlu Ferid Melen Orhan Öztrak 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Van Milletvekili Kayseri Senatörü 
Fethi Çelikbaş Salih Yıldız Sami Turan 

Ağrı Milletvekili 
Mikâil Aydemir 

G E R E K Ç E 

Yurt dışında çalışan çok sayıdaki işçilerimizin sosyal güvenliklerinin tam olarak sağlanabilmesi ve yurt 
dışında geçen çalışma sürelerinin emeklilik hakları bakımından değerlendirilmesi amacıyla geçen dönemde ha
zırlanmış olan kanun tasarı ve teklifleri seçim sebebiyle kadük olmuştur. 

Bu konuda hazırlanmış olan çeşitli tasarı ve teklifler birleştirilerek, üzerinde çeşitli siyasi partilere men
sup komisyon üyelerinin ve konuyu yakından inceleyen bütün uzmanların ve ilgili sosyai güvenlik kurumları 
temsilcilerinin tam olarak ittifak ettikleri bir metin, geçen dönemde Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunca ka
bul edilmiş idi. 

Ekli kanun teklifimiz, üzerinde böylesine geniş bir ittifak sağlanmış olan metin esas alınarak hazırlanmış
tır. 

Kanun teklifimizin amacı yurt dışında çalışan kimsenin kesin dönüş yapması halinde yurt dışında geçen 
ve belgeye bağlanan çalışma sürelerinin tam olarak değerlendirmektir. 

Kanunun 1 nci maddesinde, bu amaç belirtilmiştir. 

2 nci maddede yurt dışında çalışan vatandaşların çeşitli sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilerini nasıl ku
racakları ve hizmetlerinin ne suretle değerlendirileceği gösterilmektedir. 

3 ncü maddede bu Kanunun yayımı tarihinden önce yurda dönmüş olanlarla, bu Kanunun yayımından 
sonra kesin dönüş yapacak olanların, yurt dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmetlerini tasfiye etme
miş olmaları halinde, o ülke mevzuatına göre ikazaridık'lan hakların sakh tutulacağı öngörülmektedir. Böyle
ce, mili sosyal güvenlik kurumlarımıza bu kanunda öngörülen primleri döviz olarak yatıran kimsenin Türki
ye'de elde edeceği emeklilik hakkından başka, dilerse yabancı ülkede yatırdığı primlerle o ülkenin kurumla
rından da ayrıca emekli aylığı alabilme hakkı saklı tutulmaktadır. Böylece, hem Türkiye'nin döviz gelirleri, 
hem de yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın sosyal hakları bakımından yararlı bir düzenleme getirilmiş olmak
tadır. 

4 ncü maddede sürelerle ilgili ve 5 nci maddede «Sosyal güvenlik kurumlariı»! deyiminin tarifi ile ilgili esas
lar yer almıştır. 

Teklif borçlanma konusunda ve uygulamayı düzenleyecek yönetmeliğin üç ay içinde çıkarılması ile ilgili 
iki geçici madde ihtiva etmektedir. 6 ve 7 nci maddeler yürürlük maddeleridir. 

Millet Meclisi (S.; Sayısı : 65) 
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KAYSERİ MtoKETVEKtiA TURHAN FEYZİÖĞLJJ VE 6 ARKAOAfINIM TEOİFÎ 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği ve Çalışma Sürelerinin Değerlendirilmesi 
Hakkında Kamın Teklifi 

MADDE L — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşîamghnı yurda .kesia dönüş yanaafeuan yurt dışnda ge
çen ve belgelenen çalışma sürelerinin değerlendirilmesini 4a§ep etmeleri batinde, ba temam Mik4taderi ı ş ın 
lanır. 

MADDE 2. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından : 

1. Bu kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönmüş olanlar çalıştıkları idketerdeki fctanefierini tas
fiye etmiş olsun veya olmasın, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde, yurt dışına çıkmadan 
önce çalıştığı veya halen bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu 
ile ilgisi yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan yazılı olarak talep etmek kaydı ile hizmetlerinin tamamım, 

a) Çalıştığı süreleri belgelemek, 
b) İlgili sosyal güvenlik kurumları kamudan «yarınca, dış ülkede elde ettiği son 1 yıllık kazanç ortala

masının o tarihteki Türk parası karşılığı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren sigorta primleri tamamını 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödemek şartıyla ihya edebilirler ve varsa eski hizmetleriyle bir
leştirilir. Primlerin hesabında sosyal güvenlik kurumları kanunlarının, talep tarihindeki maluliyet, yaşlılık ve 
ölüm sigorta primleri veya kesenek ve karşılık nispeti ve tavan sınırı esas alınır. 

2. Bu kanunun yürürlük tarihinde halen yurt dışında çalışmakta olanların, yurda Aeerâa dönüş yapmaları 
ve dönüş tarihinden itibaren 6 ay içmde ilgili sosyal güvenlik kurandanım yazılı müracaat etmeleri şartıyla 
yurt dışında çalıştığı ve belgelediği sürelerin tamamı için sosyal güvenlik kurumlan kanatlan esafları daire
sinde hesaplanacak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işçi ve işveren hissesi toplam prim tutarını veya ke
senek ve karşıhklannı çalıştığı ülkelerin para birimi üzerinden, borcun kendisine tebliği tarihinden itibaren 1 ay 
içinde, defaaten yatırmalan halinde bu süreleri değerlendirilebilir. Ve varsa eski hizmetleriyle birleştirilir. 
Primlerin ve aylıkların Tıesabında ilgili sosyal güvenlik Icurumlan kanunlarındaki o tarihteki tavan sınırlan 
esas alınır. 

MADDE 3. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce yurda dönenlerle sonradan yurda kesin dönüş yapa
cak olanlardan yurt dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlanndaki hizmetlerini tasfiye etmemiş olanların o ülke 
mevzuatına göre kazandıktan baklan saklıdır. 

Ülkelerarası anlaşmalarla primlerin transferi sağlandığında bu kanun gereğince tahsil olunan paralar ilgiliye 
yoksa kanuni varislerine aynen iade olunur. 

MADDE 4. — Tahsis tarihinde, değerlendirilen süreleEkı her 30 -günü 1 ay, her 12 aya 1 yd olarak Jıesap 
edilir. 

MADDE 5. — Bu kanunda geçen sosyal güvealik burundan deyimi, TC Emekli Sandığı, Bağ - Kur, Sos
yal üjgortalar Kurumu ve kanunla kundu diğer sosyal güvenlik kurumlarını, 

Sosyal 'güvenlik kurumlan deyimi, {228, 506, 1479, 5434) saydı kanunları ve bunların ek ve iadffieran, 
kapsar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İfi . € . Î97S tarih ve 1912 saydı Kanunun geçici 5 nci ve 6 ncı maddeleri hüküm
leri, borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte, yurt dışında çalışmakta olanlar hakkında bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulanır, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun uygulama şekli, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde 
Manye ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Balondur Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S< Sayısı : 65) 
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AFYONKARAEÖBAR M Ö L L E T V E K İ J t GÜNEŞ ÖNGİTFÜN, ¥ÜHT DIŞINDA ÇALKAN TÜRK 
VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ. (2/474) 

MiIFet Meclîsi Başkanlığına 

Yurt dışında çalışan işçüer'iimjian emeklilik hakları İ e ilgilıî ek maddeler. eklenmesine dair kanun teklif ve 
gerekçeler ekte* sunBİmuştüır. 

Gerekli idemin, yapılmasını rlica ederim. 

Saygılarımla* 
Afyoinıkarahisar Milletvekili 

Güneş Öngüt 

©EREKÇE 

Yurt dışında çalışan işçilerimiizin sosyal güvenlik meselelerinin hallii Anayasamızın 48 ndi maddesinde be-
lüjüi'ldLğt üzere Etesvkitiınlizin; öde.vleıîiadâadir. 

Zaman zamanı yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal haklaırına kavuşrnaîarı arzu edilerek, faaliyet gpsite-
riîİffiş ise dte henüz metiiceıye varılmak İmkâm hâsıl olamamıştır.! 

Ağın şactöar aEıada e& çûeiik ve yakıniarmdaa uzak çakışan (igçateriimizkt* MiIeHimizi» kabkmmam 'içim ge
rekli fedakârlığı da yaparak kazandıkları panaü^üJUi da yurda göaderdlMeiBL Ihür vakıadnc 

Mlifetioe ve Yucdmaa- Ihağk işsiilerimizint çatışıkları ülkelerden 'bazılarrajda- pMmier ödfedikleriv dönerken1, 
gerli aldıklacı hsoâammm alamadıkları,, ve aJmadıktarL dia, !büinen: olaylaaîdaoıliiî. Bökece; mağdmr ofeant iî çilerürnize 
Devletimizin) sahip çıkması kadar talbüi Ibir durum olamaz. 

Mevcut mavzaate yetersiâ ı̂iği, de Yurt djşınjda> çalişaaılara ya#âık ve malullük ayliğı Ib^laamasıoa imkân 
vermemektedir. Sosyal güvenlikten mahrum, yarın ne yapacakları endişeteriıafeni; kurtarmak mö&uciyeiifflr 
deyiz* 

Sosyali güvenlik sözleşmesi yapılan ülkeler işçilerlJne de mütelkalbiliiyet esasları dahillünde limkâınlÜar da taassüL-
malıdır. 

Sosyal güvenlik anjaşûaası okaayaai' üütedierdis çalışanların da haklarının korunması içim; gerekli anlaşmalar 
ikmal edilmelidir. 

BLL aelbepleır,k: eMİ itekıiifiıröia kaauolaşmasum talep zacureiül hâadı ©înjıiftbâr; 

Millet Meclisi (S, Sayıst : 65) 
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ ÖNGÜTÜN KANUN TEKLİFİ 

Yurt Dışında Çalışan JTürk Vatandaşlarının Çalışma Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından Yurda kesin dönüş yapanların yurt dışında 
geçen ve belgelenen çalışma sürelerinin değerlendirilmesini taleplerinde bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından: 

li Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönmüş olanlar çalıştıkları ülkelerdeki hizmetlerini tas
fiye etmiş olsun veya olmasın bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde, yurt dışına çıkmadan ön
ce çalıştığı veya halen bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumundan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile 
ilgisi yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan yazılı olarak talep etmek kaydı ile hizmetlerinin tamamını, 

a) Çalıştığı süreleri belgelemek. 

b) Dış ülkede elde ettiği son bir yıllık kazanç ortalamasının dönüş tarihindeki Türk parası karşılığı üzerin
den ve ilgili Sosyal Güvenlik kurumları kanunlan uyarınca hesaplanacak işçi ve işveren sigorta primleri veya 
kesenekler tutarının tamamım, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemek şartıyla ihya edebilirler. Bu sü
reler varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. Primlerin ve keseneklerin hesabında Sosyal Güvenlik kurumlarının 
talep tarihindeki maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, veya kesenek ve karşılık nispeti ve tavan sınırı 
esas alınır. 

2. Bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapanların, dönüş tarihinden itibaren altı 
ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarından yazılı olarak talep etmek şartıyla yurt dışında çalıştığı ve bel
gelediği sürelerin tamamı. Sosyal Güvenlik Kurumları kanunları gereğince ve tavan sınırları gözönünde tutu
larak hesaplanacak malullük, yaşlıhk ve ölüm sigortaları işçi ve işveren toplam prim tutarlarını veya kesenek 
ve karşılıklarını çalıştıkları ülkelerin, para birimi üzerin den, borcun tebliğ tarihinden bir ay içinde defaten yatır
maları halinde değerlendirilir. Varsa eski hizmetleriyle birleştirilir. 

MADDE 3. — Bu kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönenlerle, sonradan yurda kesin dönüş yapa
caklardan, yurt dışındaki Sosyal Güvenlik kuruluşlarındaki hizmetlerini tasfiye etmemiş olanların o ülke mev
zuatına göre kazandddan hakları saklıdır. 

Ülkeler arası anlaşmalarla primlerin transferi sağlandığında, bu kanun gereğince tahsil olunan paralar 
ilgiliye, yoksa varislerine iade olunur. 

MADDE 4. — Tahsis tarihinde değerlendirilen sürelerin her 30 günü bir ay, 12 ayı bir yıl olarak hesap
lanır. 

MADDE 5. — Bu kanunda geçen Sosyal Güvenlik Kurumlan deyimi, T C Emekli Sandığı, Bağ-Kur„ Sos
yal Sigortalar Kurumu ve kanunla kurulu diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarım, kanunlan deyimi de bu kurum
lara ait kanunlan kapsar. 

MADDE 6. — Yukardaki hak sahibi işçiler talep imkânı bulamadan ölmüşlerse, bu haklan eş veya ço
cukları Sosyal Güvenlik Kurumlan kanunları çerçeve sinde bir yıl içinde talep edebilirler. 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulama şekli, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Maliye ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıklannca müştereken hazırlanacak yö netmelikle düzenlenir. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ KENAN DURUKAN'IN, 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANU
NUNA EK MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ. (2/481) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü yasama döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan (2/523) Esas numaralı 
kanun teklifimi yenilemek istiyorum, 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
27 , 12 . 1977 

Ankara Milletvekili 
Kenan Durukan 

30 . 1 . 1976 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklenmesini öngören teklif ve gerekçeleri ekte sunul
muştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sakarya Milletvekili Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Kenan Durukan Halil Tunç 

G E R E K Ç E 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin yurda kesin dönüşe başladıkları şu günlerde, sosyal güvenlik sorunları 
artık kendini hissettirir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Sorun, çalıştıkları ülkeler koşullarına göre tanzim olunmuş sigorta kanunlarının, yurdumuz gerçeklerine 
göre hazırlanmış olan Sosyal Sigortalar Kanununun yaşlılık ve malullük aylığı bağlama şartlarına nazaran 
ağır oluşundan ileri gelmektedir. 

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde çalışmış olan işçilere, oralardaki hizmetlerinin Türkiye'de
ki prim ödeme gün sayıları ile birleştirilerek, Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin, tüm sigortalılıklarına göre 
kısmi aylık bağlanması mümkün ise de; bu şekilde bağlanan aylıklar, sigortalının asgari koşullardan dahi ge
çimini sağlayacak miktarlarda olmamaktadır. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılan ülkelerden Almanya, işçilerimizin ülkelerinde çalıştıkları sürelerde 
kendilerinden kesilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, bazı şartlarla talepleri halinde kendileri
ne ödemekte ise de; bu primlerin ödenmesi ile işçilerimiz maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık 
bağlanması haklarını tamamen yitirmektedirler. Bu hale rağmen yurda kesin dönüş yapan işçilerimizden 
büyük bir kısım bu şekilde primlerini alma yoluna gitmektedirler. 

Herkese sosyal güvenlik hakkı sağlamak, Devletimizin görevleri arasında bulunduğuna göre; dış ülkelerde 
çalışıp yurda dönen vatandaşlarımızın primlerini alarak sosyal güvenlikten tamamen mahrum kalmalarım ve
ya primlerini almayanların asgari koşullarda dahi geçimlerini sağlayamayacak asgari aylık ile geçinme zorunda 
bırakılmamalarını ve insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşamalarını sürdürmelerine yetecek bir şekilde ay
lık bağlanmasını sağlamak ve ülkemiz koşullarına göre hazırlanmış Sosyal Sigortalar Kanununun malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Teklif kaflunfeşfağt takdirde-, buna parafel olarak yapıfaa? Sosyal Güvenlik Sözfcşmd<ermâe gereft$ dfeğp-
sikliklerin gerçekleştirilmesi foaEodfe: yort darada çalışan bayüfc miktardaki işçiferaniz buad^o yararlanacak 
ve bugün içinde bulundukları «Sosyal Güvenlikten mahrum olarak, yarın ne yapacakları» endişesinden kurtu
lacaklar, yaşam şartlarına uygun bir sosyal güvıenüğe kavuşmanın huzuruna erişeceklerdir. 

Böyle bir hakkim Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yaptığımız üfltekr işçilerine tanımamak Baüiekafeüiıyet esa
sına aykırı düşeceğinden onlara da bu imkânın verilmesi teklifimizde öngörülmüştür. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ KENAN DURUKAN'IN KANUN TEKLİFİ 

506 Sosyal Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki üç madde eklenmiştir. 

EK MADDE 7. — Dış ülkelerde sigortan olarak çalışan vatandaşlarımızdan işlerinden ayrılarak yurda 
dönenlerden, bu Kanun göre tahsis yapılması için istekte bulunduğu tarihte veya tahsis için istekte bulunmuş olma
yan sigortalılar icm ete ölüm tarihinde, çalıştıktan ülke Rannrrfarma göre kendileri manülfifc veya- yaşh&fc ay
lığına; hak sahipleri ölüm aylığına hak kazanamayanların, dış ülkelerde çalıştıkları sürelere ait malûllük,, yaş* 
Iıhk ve ölüm sigortalan için kesilen primleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna ilgili ülkenin para, birimi cinsin
den transfer edildiğinde, bunların dış ülkelerdeki prim ödeme gün sayıları ve bu günlere ait kazançları, hiz
metler Türkiye'de geçmiş gibi nazara alınır ve ilgililer bu kanundaki haklardan yararlanırlar. 

Kazançlar, primlerin- Türkiye'ye transfer cdffifiği tarihteki kur üzerinden, değerlendirilir. 

Tahsis işlemlerinde günlük kazancın ilişik süredeki üst sınırını aşan kısım hesaba katılmaz; bu kısma ait 
primler ilgiliye iade edilir. 

EK MADDE 8. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelerin, ülkemizde sigortalı olarak çalışan va
tandaşlarından, işlerinden ayrılarak yurtlarına dönenlerden, ülkelerinin mevzuatına göre kendilerinin yaşlılık 
veya malullük, hak sahiplerinin ölüm aylığına bak kazandıkları tarihte, bu Kanuna göre malullük, yaşhhk 
veya. ölün* aylığına hak kazanamamalaıx halinde, bunların ülkemizde çalıştıkları sürece kesilen, malullük» yaş
lılık ve ölüm sigortalan primleri ilgilinin talebi halinde, yetkili sigprta merciine transfer edilir. 

Transfer edilen primler dolayısıyla, ilgililer malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından hak talep edemez
ler. 

EK MADDE 9. — Ek madde 7 ve ek madde 8'deki hükümler gereğince yapılacak prim transferinin, sa
kil ve esaslara, ilgili iUkelefile yapılan Sosyal Güvenlik, sözleşmelerinde tespit olunur. 

i 

MADBE 1. — Bu Kanon yayıntı tariMİHfen itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşjer Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 6.3. 1978 

Esas No. : 1/9$, 2/431-, 2/1*37, 2/4U, 2/474, 21 mi 
Karar No. : 3 

Yüksek Rftfltgnlığa 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının- çaftşma sürdermitt sosyal1 güvenlikleri bakırnmdart değerlen
dirilmesi IratkMTda kanun- tasarısı ile Kastamorm MfliIetve#Hi; Sabrr Tığfr, Kütaftya Mlfetveftrff Ahmet Ma-
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bk Abium ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sosyal güvenlik sözleçmesi akdedilmiş ülkeler ile 
Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanların yaşlılık aylıkları hakkındaki kaaun teklifi, Kastamonu Millet
vekili Sabri TığİL'nın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimizin emeklilik 
haklan ile ilgili bir ek madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve 6 arkadaşının, Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliği ve çalışma sürelerinin değer
lendirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Afyon Milletvekili Güneş öngüt'ün, Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Ankara Milletvekili Kenan 
Durukan'ın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair olan kanun teklifleri; 
Komisyonumuza havale olunmakla, 27.2.1978 ve 28.2.1978 günlü oturumlarda, bilgi vermek üzere Hü
kümeti temsilen Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Devlet Planlama Teşkilatı temsilcisi ile 
Başbakan Yardımcısı da hazır oldukları halde görüşüldü. 

Yasa önerilerinin gerekçelerine bakıldığında, yurt dışında çalışan işçilerimizin yurda dönüşlerinde ken
dilerini sosyal güvence altına alacak ve tasarrufa özendirecek, savurganlıktan alıkoyacak önlemler bu yasa 
ile getirilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 45 nci maddesi ile «Devlet, çalışanların, yaptıkları işe. uygun ve insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.» 
der. Yurt dışında çalışanlar, devletin yurt içinde yeterli düzeyde iş sağlayamadığı için yurt dışında 
çalışmak zorunda kalmışlardır. Devlet, yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza, yurt içinde çalışanlar dü
zeyinde sosyal güvenlik sağlayamamıştır. Bu yasa ile süregelen haksızlığın giderileceği inana ile tasarı ve 
tekliflerin birleştirilerek görüşülmesine geçilmiştir» 

Daha geniş kapsamlı bulunan tasarı metni görüşmelerde anametin olarak alınmıştır^ 

1<; Birinci ve ikinci madde, Anayasa diline uygun bir biçimde düzenlenmiştir. 
2. 3 ncü maddenin (1-b) fıkrasındaki bir yıl içinde ödeme koşulu ağır bulunmuş, bu süre 3 yıl olarak 

kabul edilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında çalışanlar arasında bir ayrıcalık yaratmamak için, alınacak prim
lerin aagari ücretten aşağı olmamasını sağlayan bir ek yapılmış, madde Anayasa diline uygun bir biçimde 
düzenlenmiştir. 

3. Kanun bütünlüğü ve tekniği bakımından 7 nci maddenin 2 nci fıkrası 4 ncü madde olarak düzenlen
miş ve tasarıdaki 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak sıralanmıştır. Yani 4 ncü maddeye açıklık vermek 
üzere maddenin başına «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte» eki getirilmiştir. 

4. Tasarıda 5 nci madde olarak yer alacak olan eski 4 ncü madde, yurt dışındaki vatandaşlarımıza is
teğe bağlı sigorta primlerini, genel kuralların dışında aylık olarak da ödeme olanağı getirilmiştir. Madde Ana
yasa dilinde uygun bir biçimde düzenlenmiştir. 

5. Tasarının 5 nci maddesi 6 nci madde olarak yer almış ve Anayasa diline uygun bir biçimde dtizenletı-
-miştîr. 

6. Tasarının 6 nci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

7. Tasarının 7 nci maddesinin 1 nci fıkrası 8 nci madde olarak düzenlenmiş, 8 nci maddeye «Türkiye' 
deki geçmiş hizmetleri» ile «değerlendirebilirler* ibaresi eklenerek açıklık getirilmiştir. Madde Anayasa diline 
uygun bir biçimde düzenlenmiştir. 

8. Tasamın 8 nci maddesi kanunun genel hükümler, çerçevesi içerisinde düzenlenebileceği görüşünden 
hareketle tasarıdan çıkarılmıştır. 

9* Tasarıdaki geçici 1 nci madde Anayasa diline uygun bir biçimde düzenlenmiştir. 

10. Dış ülkelerde çalışanların sosyal güvenlik kapsamı içerisine girmelerini özendirmek amacıyla geçici 
2 nci madde eklenmiştir. 

11. 3 ncü, 8 nci ve geçici maddelerdeki sürelerin yetmeyebileceği düşünülerek, vatandaşların haklarının 
kaybolmamasmı sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruluna bu süreleri bir defaya Özgü uzatma yetkisini içeren 
geçici 3 ncü madde eklenmiştir. 9, 10 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir, 

12. Tasarı yapılan bu değişiklik ve eklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 65) 



— ı s -
ıs . Romisyonumuz, konunun önemi nedeniyle tasan ve tekliflerin Plan Komisyonunda ve Genel Kurul

da öncelikle görüşülmesini dilemeyi karar altına almıştır. 
-Bu raporumuz, havalesine uyularak Plan Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla 

sunulur. 

Başkan 
Hatay 

öner Miski 

Kâtip 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu | 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Kütahya 
Geçici Madde «2» ye muhalefet şer

him eklidir. 
(Son toplantıda bulunamamıştır.) 

Ahmet Mahir Ablum 

Baskanvekili 
Muş 

M. Emin Seydagil 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

İstanbul 
Cengiz Özyalçın 

Tokat 
Sermet Durmuşoğlu 

Sözcü 
Mardin 

Metin Musaoğlu 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Tunceli 
Ali Haydar Veziroğlu 

Muhalefet Şerhi : 

rfYurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendi
rilmesi hakkındaki tasarının geçici 2 nci maddesine olan muhalefet şerhim aşağıdadır: 

r2 nci geçici maddenin sonuna ilave edilen hüküm eşitlik prensibine. aykırı olup, Türkiye'de çalışanlara 
kıyasla yurt dışında çalışanlara daha çok hak tanıyan ve eşitliği bozucu mahiyette bir hükümdür. Şayet böy
le bir hükmün getirilmesi gerekiyorsa bunun Türkiye'de çalışanları da kapsayacak şekilde ele alınarak ayn 
bir hüküm halinde oluşturulması hem kanun tekniğine hem de eşitlik prensibine uygun düşer, 

Kanun tasarısının asıl sevk maksadının yurt dışında çalışan" vatandaşlarımızı da yurt içinde çalışanlar gibi 
onlarla aynı şekilde ve eşit şartlar altında sosyal güvenceye kavuşturmak olduğuna göre, geçici 2 nci madde
nin gerekçesinde ıgayri vazıh surette «özendiricilik» tabiri ile ifade edilmeye çalışılan husus kanun tasarısının 
şevkine amil olan asıl gerekçeye, yani eşitlik sağlama gerekçesine ters düşmekte ve yurt içinde çalışmış ve 
çalışan daha geniş bir kitle aleyhine eşitsizlik yaratmaktadır. 

2 , 2 , 1978 

Kütahya Milletvekili 
A, Mahir Ablum 
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Plan Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 

Esas No.: 1J93,2/431, 21437 20 t 3 , 1978 
Karar No, :21444,21474,2148i 

MÜIet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin sosyal güven
likleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı, Kütah
ya Milletvekili Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun sosyal güvenlik sözleşmesi 
aktedilmiş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanların yaşlılık aylıkları hakkındaki kanun teklifi; 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik haklan ile ilgili bir ek madde eklenmesi hakkındaki Kanun teklifi, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliği ve çalışma sürelerinin 
değerlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Afyonkarahisar Milletvekili Güneş öngüt'ün yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Ankara Milletvekili Ke
nan Durukan'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair Kanun teklifi» ve ön 
havalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu raporu ve bu Komisyonca yapılan değişiklikleri içeren 
metin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin 
de katıldığı toplantıda görüşüldü : 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, özellikle işçilerimizin, çalıştıkları ülkeler sosyal güvenlik mevzuatındaki 
emekli olma koşulları ile Türk mevzuatındaki koşulların çok farklı olması, Türk işçilerinin yurda dönüşlerin
de ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile sosyal güvenlikleri teminat altına alınmış olmasına rağmen, Türkiye* 
mizde emekli olma yaşının «Batı Avrupa ülkelerine nazaran düşük oknası ve hatta yaşa bakılmaksızın süreye 
göre emekli olma hakkının mevzuatımızda yer almış bulunması, Avrupa ülkelerinin aylık ödemede mutlaka 
emekli yaşı olan 60 - 65 yaşına ulaşma koşulunu aramaları nedeniyle, işçilerimiz yurda dönüşte uzun süre bek
leme zorunda kalmaktalar ve bu hal haklı şikâyetlere sebep olmaktadır. Bu şikâyetlere çare bulmak vatan
daşlarımızı çift emeklilik hakkı getirmek ve dış ülkelerdeki elde ettikleri hakları da saklı kalmak kaydı ile ve 
tasarrufu teşvik maksadıyla hazırlanan tasarı ve teklifler Komisyonumuzda olumlu bulunmuştur. Görüşme
lere Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunca hazırlanan metin esas alınarak, maddelerin müzakeresine geçil-
mdştİTi 

1. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca, Komisyonumuza gönderilen yeni metnin; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 
geçici 1 nci maddeleri aynen, 

2. Tasarının 6 ncı maddesi 7 nçi madde olarak ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun numaralama 
sırasına göre aynen, 

3. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca metne eklenen geçici 2 nci maddenin, belli bir kesime ayrıcalık 
getirmesi nedeniyle, metinden çıkarılması ve sonra gelen geçici 3 ncü maddenin geçici 2 nci madde olarak ve 
kaldırılan geçici maddedeki başvurma süresini de içermesi nedeniyle değiştirilerek, 

,4. Yürürlük ve yürütme ile ilgili 9 ve 10 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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5. Yurt dışındaki yüz binlerce işçilerimizi ve Türk yurttaşlarımızın beklediği ve ülkemiz ekonomisi yö
nünden son derece önemli olan bu tasarının Genel Kurulda önceMkle görüşülmesi kararlaştırılmıştır,. 

Genel Kurulun olurlarının sağlaması için, Yüksek Başkanlığa sunulur,* 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

istanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

imzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

imzada bulunamadı, 

Kars 
Doğan Araslı 

Manisa 
Sümer Oral 

imzada bulunamadı. 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Tekirdağ Zonguldak 
Nihan Ilgün Avni Gürsoy 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
Sebati Ataman 

imzada bulunamadı. 

Bolu 
Halûk KarabörklÜ 

Eskişebir 
îsmet Angı 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y._ Kemal Yüksekli 

Sürt 
Nebil Oktay 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 65) 





— 22 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, yurtdışında geçen ve belgelenen çalışıma »ürelerinin 
değerlendirilmesini talöbetmeleri halinde, bu Kanun hükümleri uygulanır, 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen Sosyal Güvenlik Kurumlan deyimi, TC Emekli Sandığı, Bağ - Kur, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve 'kurulacak di
ğer Sosyal Güvenlik Kurumlarını, 

Sosyal Güvenlik Kurumlan Kanunlan deyimi, (228, 506, 1479, 5434) »ayılı kanunları ve bunların ek ve 
tadillerini, kapsar. 

MADDE 3. — Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarından; 
1. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönmüş olanlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden itiba

ren hir yıl içinde, yurtdışına çıkmadan önce çalıştığı veya halen bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumlarından, 
herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu ile ügü&i yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan yazdı olarak talep et
mek kaydıyla çabştıklan ülkelerdeki hizanetlerin tamamım; 

a) Çalıştığı süreleri belgelemek, 
b) Dış Ülkede elde ettiği dönüş tarihinden önceki son aylık kazancının dönüş tarihindeki Türk parası 

karşılığı tutan veya 'isteği halinde müracaat tarihindeki tavan sının üzerinden ve ilgili sosyal güvenlik kurum
lan kanunlan uyarınca hesaplanacak işçi ve işveren sigorta primler1! veya kesenek ve karşılıklar tutannm tau 

marnını, borcun tebliği talihinden itibaren (bir yıl içinde ödemek şartıyla İhya eddbilirler. (Bu süreler varsa eski 
hizmetleri ile birleştirilir. Primlerin ve keseneklerin hesabında sosyal güvenlik kurumlan kanunlarının talep 
tarihindeki maluliyet, yasindi ve ölüm sigortası primleri veya kesenek <ve karşılık nispeti ile tavan sının esas alı
nır, 

2. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapanlardan bağlı oldukları yabancı ülke 
sigorta kurumundan primlerinin tamamım veya 'bir kısmım geri almamış olanların, dönüş tarihînden itibaren 
aîtı ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlanndan yazılı olarak talep etmek kaydıyla, yurtdışında çalıştığı ve 
belgelediği sürelerin tamamı için sosyal güvenlik kurumlan kanunlan gereğince ve tavan sınırlan gözjönünde 
tutularak hesaplanacak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan işçi ve işveren toplam prim iftitannı veya kesenek 
ve karşılıklarım çabştıklan ülkelerin para birimi üzerinden, borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay İçinde 
defaaten yatırmaları halinde bu türeleri değerlendiriliri Bu süreler varsa «ski hizmetleri âe birleştirilir. 

TC Emekli Sandığınca yapılacak hizmet ihyalarında 5434 sayılı Kanuna 20.5.1976 gün ve 2012 saydı Kar 
nunun 2 nci maddesi ile eklenen ek maddenin (d) fıkrasındaki esas ve oranlar uygulanır. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yurt Dışında Çalkan )Türk Vatandaşlarının, Çalışma 
Sûrelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değer

lendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yurt dışında çalışan Türk vatan
daşları, yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma sü
relerinin değerlendirilmesini istemeleri halinde, bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen sosyal güven
lik kurumları deyimi» TC Emekli Sandığı, Bağ - Kur, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve kanunla veya kanun
ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kuru
lacak diğer sosyal güvenlik kurumlarını, 

Sosyal güvenlik kurumları kanunları deyimi, (228, 
506, 1479, 5434) sayın kanunları ve bunların ek ve 
değişikliklerini, kapsar. 

MADDE 3. — Yurt dışında çalışan Türk vatan
daşlarından; 

1- Bu kanunim yürürlük tarihinden önce yurda 
dönmüş olanlar, bu kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde, yurt dışına çıkmadan önce ça
lıştığı veya halen bağlı olduğu, sosyal güvenlik ku
rumlarından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu 
ile ilgisi yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan, yazı* 
h İstekte bulunmaları koşuluyla çalıştıkları ülkeler
deki hizmetlerinin tamamım; 

a) Çalıştığı süreleri belgelemek; 
b) Dış ülkede elde ettiği dönüş tarihinden ön

ceki son ayhk kazancının dönüş tarihindeki Türk 
parası karşılığı tutan veya isteği halinde başvuru 
tarihindeki tavan sınırı üzerinden ve ügiü sosyal 
güvenlik kurumlan kanunları uyarınca hesaplana
cak işçi ve işveren sigorta primleri veya kesenek 
ve karşılıklar tutarının tamamını, borcun tebliğ ta
rihinden itibaren en geç 3 yıl içinde yıllık eşit tak
sitlerle ödemek koşulu ile değerlendirebilirler. Bu 
süreler varsa eski hizmetleri ile birkştirliir. Prim
lerin ve keseneklerin hesabında sosyal güvenlik ku
rumları kanunlarının istek tarihindeki maluliyet, 
yaşhhk ve ölüm sigortası primleri veya kesenek ve 
karşılık oram ile tavan sının esas ahmr, Yürürlük-' 
teki asgari ücretin altında bir ücretle değerlendir
me yapılamaz. 

2. Bu kanunun yürürlük tarmind«n sonra yurda 
kesin dönüş yapanlardan bağlı oldukları, yabancı 
tUke sigorta kurumundan primlerinin tamamını ve-

PLAN KOMİSYONUNUN 
METİN 

KABUL ETTİĞİ 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yur Dı
şında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Ba
kımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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4, — fin Kanamın ytirttrlöie gifd^ talihte yurtdışında çalışmakta olan Türk vatandafton, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 nci maddesindeki isteğe Jtoğb »gottolıhk hakkından; beyan edecekle
ri günlük kazanç üzerinden hesaplanacak işçi re iyvertn hissesi primleri tutarını çalıştıkları uikenin para tari-
mi üzerinden ödemek kaydıyla, yararlanabilirler. Bu güriİM- hakkında en az 5 yıTsigftrtaJı ohnak ve eaaz 
750 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öden» ksjfiOo «cannıaz, 

MADÜE 5. — Bu Kanunun yayınu fasihinden önce yarda dÖnerferie, «onrtdan yarda İçerim tJönttş yapa
cak olanlardan yurtdışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hfeıuctkıiui tasfiye etmemiş otariarm o Ülke 
mevzuatına göre kazandıkları haklan sakhdır. 
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(Sağlık vie Sosyal îşlier Komisyonunun kabul 'ettiği metin 

ya bir kısmını geri almamış olanların, dönüş tari
hinden itibaren altı ay içinde ilgili sosyal güvenlik 
kurumlarından yazıtı olarak istekte bulunmaları 
koşuluyla, yurt dışında çalıştığı ve belgelediği süre
lerin tamamı için sosyal güvenlik kurumları kanun
ları gereğince ve tavan sınırları gözönünde tutula
rak hesaplanacak; malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları işçi ve işveren toplam prim tutarım veya ke
senek ve karşılıklarını çalıştıkları ülkelerin para 
birimi üzerinden, borcun tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde yatırmaları halinde bu süreleri değer
lendirilir. Bu süreler varsa eski hizmetleri ile bir
leştirilir. 

TC. Emekli Sandığınca yapılacak hizmet değer
lendirmelerinde 5434 sayılı Kanuna 20 . 5 . 1976 
gün ve 2012 sayılı Kanunun 2 ne; maddesi ile ekle
nen ek maddenin «d» fıkrasındaki esas ve oranlar 
uygulanır. 

Bu gibiler hakkında evvelce 506 sayılı Kanuna 
göre tescil edilmiş olmak koşum aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte yurt dışında çalışmakta olan Türk vatandaş
ları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 nci 
maddesindeki isteğe bağh sigortalılık hakkından 
da bildirecekleri günlük kazanç üzerinden hesap
lanacak işçi ve işveren hissesi primleri tutarım ça
lıştıkları ülkenin para birimi üzerinden ödemek 
koşuluyla yararlanabilirler. Bu gibiler hakkında en 
az 5 yıl sigortalı olmak ve en az 750 gün malûllük, 
yaşlılık ve ÖRim sigortası primi ödeme koşulu aran
maz. İsteğe bağlı sigorta primleri ilgilinin isteği 
halinde ayhk olarak alınabilir. 

(Han Komisyonun ikaıbul ettiği mletin) 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte yurt dışında çalışmakta olanlar yurt dışında 
daha Önce çalıştıkları ve belgeledikleri sürelerin ta
mamını, primlerini çalışmakta oldukları ülkelerin 
para birimi üzerinden ödemek kaydıyla borçlana
bilirler. Bu takdirde borçlanılan süreye ait primler 
istemde bulunanın yurt dışında almakta olduğu son 
ayhk kazanç üzerinden sosyal güvenlik kurumları 
kanunları gereğince ve tavan sınırları gözönünde 
tutularak hesaplanır. Prim tutan borcun tebliğ ta
rihinden itibaren toptan veya 3 yıl içinde yıllık eşit 
taksitlerle ödenir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(HüJcümötin teklifi) 

MADDE 6. — Değerlendirilen sürelere ait borcun tamamı ödenmedikçe tahsis talebinde bulunulamaz. 
Tahsis tarihinde, değerlendirilen sürelerin her 30 günü bir ay her 12 ayı bir yıl olarak hesabedilir. 

MADDE 7. — 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışmda çalışmakta olanlar, yürürlük tari
hinden itibaren bir yıl süre ile 16 . 6 . 1975 tarih ve 1912 saydı Kanunun geçici 5 nci ve 6 ncı maddekri 
ve 5434 sayılı Kanunun hizmet borçlanması ile ilgili hükümlerinden yararlanabilirler. 

2. Yurt dışında çalışmakta olanlar yurt dışında daha önce çaüşükları ve belgeledikleri sürelerin tama
mını da, primlerini çalışmakta oldukları ülkelerin para birimi üzerinden ödemek kaydıyla borçlanabilirler. 
Bu takdirde borçlanılan süreye ait primler talep sahibinin yurt dışında almakta olduğu son ayhk kazanç 
üzerinden sosyal güvenlik kurumları kanunları gereğince ve tavan sınırlan gözönünde tutularak hesaplanır. 
Prim tutarı borcun tebliği tarihinden itibaren toptan veya 3 yıl içinde ydhk eşit taksitlerle ödenir. 

Bu gibiler hakkında evvelce 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş olmak koşulu aranmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle kendilerine yaşlılık aylığı bağlananlar 
yurt dışmda yeniden çalışmaya başladıkları takdirde, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren baglaaan yaşlılık 
aylıkları kesilir. Haksız ödemeler % 50 fazlası ile geri alınır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygulama şekli, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde 
Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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(Sağlık vıe Sosyal tşlbr Komıisyomuıımn kalbul efctiğı oıet'in 

MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihinden ön
ce yurda dönenlerle, sonradan yurda kesin dönüş 
yapacak olanlardan yurt dışındaki sosyal güvenlik 
kuruluşları ile ilişkilerini kesmemiş olanların o ül
ke mevzuatına göre kazandıkları hakları saklıdır. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

maddesi 7 nci 

MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte yurt dışında çalışmakta olanlar, Türkiye'de geç
miş hizmetlerini, yürürlük tarihinden itibaren bir 
yıl süre ile 16 . 6 . 1975 tarih ve 1912 sayılı Kanu
nun geçici 5 nci ve 6 ncı maddeleri ve 5434 sayılı 
Kanunun hizmet borçlanması ile ilgili hükümlerin
den yararlanarak değerlendirebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun uygulama 
şekli, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay için
de Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkla
rınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası ile 4 ve 5 nci maddeleri hükiimv 
terinden yararlananlar; fark primlerini çalıştıkları 
ülkenin para birimi üzerinden ödemek ve bu ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 
başvurmak koşuluyla, değerlendirecekleri geçmiş 
hizmetleriyle, isteğe bağlı sigortalılık sürelerini 
% 25 fazlasıyla sigortalı hizmetlerine katılmasını 
Meyebiflirter. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, 3 ncü 
maddenin birinci fıkrası 8 nci maddesiyle, geçici 2 nci 
maddedeki bir yıllık başvurma sürelerini, gerekirse 
bir defaya mahsus bir yıl daha uzatabilir. 

(Plan KomiüsıyioıiıU'n Ikaibul ettiği metin) 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, 3 ncü 
maddenin, 1 nci fıkrasındaki ve 8 nci maddedeki baş
vurma sürelerini gerekirse bir yıl daha uzatabilir. 
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(Hülkiknıetiın teklifi) 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğîu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

9 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
5". Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulut oğlu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 
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(Sağlık ve Sasyal İşler Koimdsyoaıınıın kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10ı ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonnun kabul ettiği ıraeıfcin)) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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M i l l e t M e c l i s i 
Komisyonlar Bülteni 

ı 
Geçen Dönemden Kalan İşler ile 15 Nisan 1978 Tarihine Kadar Gelen İşler 

1 9 7 8 





15 Nisan 1978 Tarihine Kadar Komisyonlara Gelen, Sonuçlanan, Kalan tşler ve Toplantı Çizelgesi 

GELEN SONUÇLANAN KALAN TOPLA 

KOMİSYONLAR 

Adalet 
Anayasa 
Bayındırlık, İmar Ulaş. ve Turizm 
Dışişleri 
İçişleri 
Meclis Hesaplarını İnceleme 
Milli Eğitim 
Milli Savunma 
Plan 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Sayıştay 
Tarım Orman ve Köy İşleri 
Anayasa ve Adalet Karma Kom. 
Bütçe Karma 
Dilekçe Karma 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

T
as

ar
ı 

5 
5 
4 
7 

12 

10 
8 

47 
6 
8 
* 
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— 
31 
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76 
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28 
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— 
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33 

T
as

ar
ı 

3 
3 
1 
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— 
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— 
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3 
3 

36 
4 
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— . 
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45 
22 
15 
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68 

49 
8 

161 
59 
23 
— 
29 
— 
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33 

T
op

la
nt

ı 
A

de
di

 

1 
1 

2 

3 

1 
2 
2 
2 
3 
1 

2 
1 

Not : 15 Nisan 1978'e kadar 126 tasarı 551 teklif ve 188 tezkere komisyonlara havale edilmiştir, 
* Sayıştay Komisyonu Başkan, sözcü ve kâtip seçimini yapamadığından, Başkanlıkta, 96 kesinhesap tasarısı ve 132 

tezkeresi beklemektedir. 





Esas 
No. : 

ı/ı 

1/2 

1/3 

1/4 

1/5 

1/6 

n 

— 5 ı 

KANUN TASARILARI 

V Ö z e t i 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilebuKanunun 1327q&yj|ı 
Kanunla değişik (bazı maddelerinin değiştirilmesine ve (bazı mad
delerinin kaldınlmasına ilişkin kanun hükmünde Kararname. (*) 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun hük
münde kararname ila 'dsğiglirilen 8̂9 ncu maddesinin değişti
rilmesine ilişkin kanun hükmünde Kararname, (*) 

657 sayıh Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun hükmünde 2 sa
yılı Kararnamenin 1 net maddesiyle değiştirilen 224 ncü mad
desinin son iki fıkraşımn değiştirilmesine ilişkin kanun hük
münde Kararname. (*) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 sayıh Kanun hük
münde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesine ive 
geçici maddeler eklenmesine ilişkin 'kanun hükmünde Karar
name. (*) 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 saydı 'Kanun hük
münde Kararname ile değiştirilen 178 noi maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun hükmünde Kararna
me. (*) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun hük
münde kararname ile değişik 4 ncü maddesinin «D» tbendi ile 
ek geçici 21 nci maddesinin 2 fıkrasının değiştirilmesine İliş
kin 7 sayılı Kanun hükmünde Kararname.- <*) 

Geçen dönemden kalan, ancak içtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan isler 

Havale edildiği kojftisyan 

< 

Plan Kom, 

Plan Kom. 

Plân Kom. 

Plan Kom. 

Plan Köm. 

Plan Kom. 

Komisjp 

KamişyH 

Komisyo 

Komisyo 

Komisyo 

Komisyo 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/7 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine iliş
kin 8 sayılı Kanun hükmünde Kararname. |(*) 

1/8 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun
la ve 6, 7, 8 sayılı Kanun 'hükmünde kararnamelerle değişik 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun hükmünde Ka
rarname. (*) 

1/9 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
eklenen geçici 10 ncu maddede değişiklik yapılmasına ilişkin 
10 sayılı Kanun hükmünde Kararname. 

1/10 Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin Ka
nun hükmünde Kararname. (*) 

1/11 Madencilik Reformu Kanunu ve Cumhurbaşkanınca bir da
ha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. (*) 

1/12 20 . 6 . 1973 tarih Ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
52 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ve Cumhur
başkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezke
resi. (*) 

1/13 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 saydı Milli Eğitim Temel Kanu
nunun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönder
me tezkeresi. (*) 

1/14 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri ile (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına ve ek ikinci maddesi
nin kaldırılmasına dair. 

(*) Geçen donemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. Kom 

Plan Kom. Kom 

Plan Kom, Kom 

Plan Kom. Kom 

Plan Kom.: (Cu 
miş 

Plan Kom. (Cu 
mis 

Plan Kom. (Cu 
miş 

Plan ve Adalet Kom. Plan 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

1/15 Denizaltı, dalgıç ve kufbağa adam tazminat Kanununun 4 ncü 
Maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

1/16 Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı. (*) 

1/17 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci maddelerinin 
ve 31 nci maddenin (a) bendinin değiştirilmesine ve !bir madde 
eklenmesine dair. (*) 

1/18 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 27 . 3 . 1969 tarihli, 
1137 sayılı Kanunun 36 nci maddesini değiştiren ve yürürlük 
süresini uzatan 26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun yü
rürlük süresinin uzatılmasına dair. 

1/19 TC Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava 
ulaştırmasına dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında. 

1/20 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 nci maddesi
nin (ç) fıkrasının (I) sayılı bendinin 'değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin. 

1/21 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 2 madde eklenmesine 
dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi. 

1/22 1587 saydı Nüfûs Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında^ (*) 

1 /23 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilâtı Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Plan ve M. Savunma Kom. 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

T 
Plan Kom. 

Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Kom. 

Milli Savunma ve Plan Kom. 

İçişleri Kom. 

İçişleri Kom. 

Plan Kom 
(C. Senat 
Komisyon 

(C. Senat 
Komisyon 

Kanun : 

Gündemd 

Milli Sav 

(Cumhurb 
miştir) 

(Hüküme 
tır) F : 

içişleri ve Milli Savunma Kom. İçişleri K 



— * 

Esas 
No. : Ö z e t i 

1/24 Türk Silahlı Kuvvetleri Harekât Madalyası kanun tasarısı. 

1/25 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin 
.değiştirilmesini Vö ayni Kanuna geçici maddeler eklenmesine 
ilişkin (2/198, 2/201, 2/204 ile birleşti.) 

1 /26 17 Temmuz 1972 tarihli ve 1Ö12 sayılı Yüksek Askeri Şûranın 
kuruluş Ve görevleri hakkında kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dâir1. 

1/27 Nakdi Tazminat Kanunu tasarısı. 

1/28 Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli verilmesi hak
kında kanun tasarısı. (2/İ94 ile birleşti.) 

1/29 Askeri Ceza Kanunu tasarısı. 
1/30 Harp Akademileri Kanun tasamı. 
1/31' Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Kanunu tasarısı. 

1/32 TBMM eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 
sayılı Kâmın ve Cutt1[m^aşkanıtf<& bir daha görüşulrilek üze
re geri gönderme tezkeresi. (*) 

1/33 2559 sayılı Pöüs Vazife ve Selâhiyet Kanununa bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı. 

1/34 İşSgerî Bİ&âfiugi ite mahalli idarelerin yeniden düzenlenmesi 
hakkında yetffcü kânunu tasarısı. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan isler 

Havale edildiği komisyon 

Milli Savunma ve Plan Kom. 

Milli Savunma ve Plan Kom. 

İçişleri ve Milli Savunma Kom. 

Milli Eğitim, Milli Savunma, 
içişleri ve Plan Korn;. 

Milli Savunma, İçişleri ve Plan 
Kom. 
Milli Savunma ve Adalet Kom. 
Milli Savunma ve Plan Kom. 
Milli Savunma ve Adalet Kom. 

Anayasa Kom. 

Anayasa, Adalet, !çi$eri Kom. 

Anayasa, Adalet, Bayındırlık, 
fffitf,-' Ülaştiftîîa Ve Töffölri, İçiş
leri ve Plan Kom. 



— # 

Esas 
No. : ö z e t i 

1/35 4 Temmuz 1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek idare 
Mahkemesi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki 
maddenin yürürlükten kaldırıknası ve bu 'kanuna "bir ek geçi
ci madde eklenmesine ilişkin. 

1 / 36 Milli Savunma Yükümlülüğü kanun tasarısı, 
I 

1/37 Gemilerin tonilatolarım ölçme 1699 Uluslararası Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında. 

1/38 Denizcilik Bankası TAO'nın sermayesinin arttırılması hakkın
da, 

1/39 İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
sermaye artırımına ilişkin. 

1 /40 Türk Deniz Ticaretinin, Deniz Ticaret Filosunun ve Gemi 
İnşa Sanayiinin geliştirilmesi ve Deniz Ticaret Politikası esas
larına ilişkin yetki kanunu tasarısı. 

1/41 Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birinci sınıf ikmal maddeleri se
fer stoklarının temini ve depolanmasına ilişkin. 

1/42 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'nin kuruluşu hakkın
daki 7462 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında. 

1/43 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilâtı Kanununun 10 ncu mad
desinin birinci fıkrasının <b) bendi ile ikinci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Adalet ve Milli Savunma Kom. 
Anayasa, Adalet, İçişleri ve Miüi 
Savunma Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Dışişleri Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
Kom, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

İçişleri ve Milli Savunma Kom. 

Adalet K 

Anayasa 

Dışişleri K 

Plan Kom 

Sanayi, T 

Sanayi T 

Sanayi T 

Sanayi T 

İçişleri K 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/44 7471 sayılı TC Ordusu subay, askeri memur Ve muadilleriyle 
astsubayların giyeceğine dair kanuna bir ek madde eklenmesine 
ilişkin. 

1/45 Devlet arşivleri genel müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kında. 

1/46 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilat Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi Ve ek maddeler ile geçici madde ilavesi 
hakkında. 

1 /47 11472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Resmi Yüksekokulların 
Üniversite ve Akademilere devredilmesi hakkında. (2/160, 
2/510 ile birleşti.) 

1/48 Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi. (*) 

1/49 Çocukların ve gençlerin sanayide işe elverişlilikleri yönün
den sağlık muayenesine tabi tutulmaları hakkında 77 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 'onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında. 

1/50 Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası îmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 
sayılı Kanuna ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesİnde 
'değişiklik yapılmasına dair 798 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesini 1265 sayılı Kanunun 1 Ve 2 nci maddeleri ile Mil
letlerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükümete yet
ki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
Kom. 

Mili Eğitim ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Kom. 

Dışişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/51 Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair. 

1 /52 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/53 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Ka

nunu tasarısı. 

1/54 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/55 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/56 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1 /57 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1 /58 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/59 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/60 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/61 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/62 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1 /63 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/64 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/65 1978 yılı inönü Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/66 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/67 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/68 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/69 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bütçe Kanunu 

tasarısı. 

1/70 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
. 1 /71 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/72 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/73 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/74 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/75 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu tasarısı. 

Havale edildiği komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 
Bütçe Karma Rom. 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 
Bütçe 

Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 
Karma 

Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 
Kom. 

Komisyon 
Kanun : 

Kanun : 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 
Bütçe Karma Kom. 
Bütçe Karma Kom. 
Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Kanun : 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 

Kanun 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/76 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
tasarısı. 

1/77 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasa
rısı. 

1/78 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı. 
1/79 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu tasarısı. 
1/80 1978 yılı 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu ta

sarısı. 

1/81 Hava Harp Okuluna girmeye istekli aday öğrencilerden dene
me ve diğer uçuşlar ile paraşütle atlama testine tabi tutulan
ların, iaşe ve yatırımları ile diğer uçuşlar esnasında harcana
cak akaryakıt yağ gibi masraflarının Devletçe sağlanmasına 
dair. 

1/82 Türk Eğitim Derneği ile Darüşşafaka Cemiyetinin hazineye 
olan borçlannıh silinmesi hakkında. 

1/83 23 . 2 . 1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Ka
nununun 17 . 4 1975 tarihli ve 1890 sayılı Kanunla değişik 
6 ncı maddesinin (b) bendinin değiştirilmesine ilişkin 

1/ 84 233 sayılı Denizaltı Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Ka
nununa bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında. 

1/85 926 sayılı Türk 'Silahlı Kuvvetleri Personel Kânununun 31 nci 
maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve ek geçici 14 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine, 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) 
bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin. 

1/86 Muvazzaf subay ve askeri memurlara verilecek elbise ve teç
hizat hakkmda 4608 sayılı Kanuna bağlı kara, deniz ve hava 
ordusu mensupları için listelere ikişer kalem teçhizat eklenme
si hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/87 12 . 8 . 1971 tarih ve 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
astsubay nasbedilenlere giyecek ve teçihizat verilmesi hakkında 
kanuna bir geçici madde eklenmesine ilişkin. 

1/88 1978 yılı programının yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesi hakkında. 

1/89 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde eklenmeüi 
hakkında. (2/153, 2/269, 2/316 ile birleşti.) 

1/90 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında. 

1/91 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında. 

1/92 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki ek madde ve bir ge
çici madde eklenmesine dâir. 

1/93 Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin 
sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında. 
(2/431, 2/437, 2/444,2/474, 2/481 ile birleşti.) 

1/94 4792 saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair. 

1/95 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir da
ha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, (*) 

1 /96 Akif Çalık'ın özel affına dair. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

13 — 

Havale edildiği komisyon 

Plan ve Milli Savunma Kom. 

Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Milli Savunma 
Kom, 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Anayasa Kom. 
Adalet Kom. 

Plan Kom 

Hükümet 
F : 105 

Milli Savu 

Kanun : 2 

Kanun : 2 

Sağlık ve 

Gündemde 

Sağlık ve 

Kanun : 2 
Komisyon 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/97 Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği 
sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik 
ve mali önlemler hakkında,. 

1 /98 Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair. 

1/99 Ankara iktisadi ve Ticari îlimler Akademisi Bolu İşletmecilik 
Yüksekokulu, Adana İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, 
Dörtyol Sanayi işletmeciliği ve Yönetim Bilimleri Yüksekokulu 
ve Malatya iktisadi ve Ticari ilimler Yüksekokulu kadro ka
nunu tasarısı. 

1/100 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair. 

1/101 Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yüksel
tilmesi hakkında. 

1/102 Devletçe işletilecek madenler hakkında. 

1/103 11 . 5 . 1976 tarihli ve 2002 sayılı Fırat Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanununa ek kanun ta-
sarıst 

1/104 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1993 sayılı 19 Mayıs Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanunu ile 
11 . 5 . 1976 tarihli ve 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanununa bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında. 

1/105 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
löğrethı üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanununa ek 
kanun tasarısı, 

1/106 1995 sayılı istanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanununun geçici 1 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair. 

14 — 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

içişleri Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/107 Çocuk mahkemelerinin kuruluşu görev ve yargılama usulleri 
hakkında. 

1/108 Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkında. 

1/109 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında. 

1/110 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 81 
nci maddesinin 2 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında. 

1/111 Devlet Denizcilik Akademisi kanunu tasarısı. 

1/112 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuru
luşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında. 

1/113 Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanunun 3, 23 
' ve 28 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

1/114 Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı kanuna bir ek madde 
ile geçici 7 nci maddeye 1 fıkra ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair. 

1/115 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında. 

1/116 Hüküm etlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CİME)' 
nin kuruluş Yasasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında. 

Havale edildiği komisyon 

Adalet Kom. 
İçişleri, Milli Savunma ve Adalet 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri 
Kom. 

Adalet Kom. 
Milli Eğitim; Bayındırlık, İmar 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
Kom. 

Plan, Tarım, Orman ve Köy İş
leri Kom. 

İçişleri Kom. 

Adalet Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Kom. 

Dışişleri Kom. 

Komisyon 

İçişleri Ko 

Dışişleri K 

Gündemd 

Milli Eğit 

Tarım, Or 

Komisyon 

Komisyon 

Bayındırlı 
Turizm K 

Komisyon 



Esas 
No. : Ö z e t i 

1/117 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair 17 Ağustos 1975 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında. 

1/118 6785 sayılı imar Kanununun 39 ncu maddesinin değiştirilmesi 
Ihakkında. 

1/119 Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair. 

1/120 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla 
değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkında. 

1/121 Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve doğal gazların boru 
hatları ile taşınması, depolanması ve dağıtılmasına ait tesisle
rin ihale esasına dair. 

1/122 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 
nci maddesinin değiştirilmesine dair. (*) 

1/123 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkra
larının değiştirilmesine ve bu kanuna bazı ek ve geçici mad
deler eklenmesine dair. 

1/124 Türkiye, tran ve Pakistan tarafından imzalanan kalkınma için 
bölgesel işbirliği teşkilâtı ile ilgili izmir Andlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair/ 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Kom. 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Kom. 

Dışişleri Kom. 

Plan ve Adalet Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Plan ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Kom. 

Karma Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. 

Dışişleri Kom. 
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Esas 
No< : 

1/125 

1/126 

2/1 

2/2 

2/3 

2/4 

2/5 

2/6 

2/7 

ö z e t i Havale edildiği komisyon 

1995 sayıb istanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanununa ek kanun tasarısı. 
Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin. 

KANUN TEKLİFLERİ 

Milli Eğitim ve Plan Kom, 
Plan Kom. 

(Konya - Şener Battal ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Kıdem 
tazminatlarından alınan gelir vergisinin kaldırılmasına ilişkin. Plan Kom. 
(Konya - Şener Battal Ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Mu-
hasebei Umumiye Yasası ile Arttırma, Eksiltme ve İhale Ya-. 
sasındaki miktarların yükseltilmesine ilişkin. Plan Kom. 
(Konya - Şener Battal ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Türki
ye belediyeler, il özel idareleri, iktisadi devlet kuruluşları ve 
Devlet memurları yardımlaşma kurumu MEYAK kanun tek
lifi. Plan Kom. 
(C. S.'C. Bşk S. eski üyesi Bahriye Üçök) - 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fîkra eklen
mesine ilişkin. Plan Kom. 
(Konya - Şener Battal) - 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçki
lerin İnhisarı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin. ' Plan Kom. 
(Konya - Şener Battal) - Devlet Memurları Kanununun ek 
geçici 10 ncu maddesinin (a) işaretli fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu maddenin son fıkrasının kaldırılmasına ilişkin. Plan Kom. 
(Konya - Şener Battal) - 991 sayılı Kanunla Devlet Denizyol
ları ve Limanları Genel Müdürlüğü İçişleri Emekli Sandığı' 
ile askeri fabrikalar, MKEK işçi emeklileri tekaüt ve muave
net sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
kanunu değiştiren 1189 sayılı Kanunun geçidi 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 2 ek geçici madde eklenmesine ilişkin. Plan Kom. 

Milli Eğitim 
Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/8 (Konya - Şener Battal) - 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunu değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü madde
sinin (c) fıkrasının değiştirilmesine ilişkin. 

2/9 (Konya - Şener Battal) - Sosyal maksatlı fon ve kredilerden 
faiz alınmamasına ilişkin. 

2/10 (Konya - Şener Battal) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 41 ve 53 ncü maddelerine bağlı fiili ve itibari hizmet 
müddetlerini gösterir tabloların değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine ilişkin. 

2/11 (Konya - Şener Battal ile istanbul - Süleyman Arif Emre) -. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla deği
şik 31 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/12 (Bursa - Kasım Önadım) - 1598 sayılı Mali Denge Vergisi 
Kanununun 4 ncü maddesiinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/13 (Bursa - Kasım Önadım) - 29 , 7 . 1970 tarih ve 1318 saydı 
Finansman Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin. 

2/14 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Ta
biplerin mesleki pratik tatbikatına ilişkin. 

2/15 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve istanbul - Süleyman Arif Emre) 
- iş mahkemeleri kanunu teklifi. 

2/16 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve istanbul - Süleyman Arif Emre 
ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) Yurt dışındaki Türk işçilerine 
konut, küçük sanat işletme ve tarım kredileri verilmesi ve 499 
sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında. 

2/17 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/18 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - istiklâl Madalyası Kanununa ek 
869 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal 
Kom. 

Plan ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

(Kastamonu - Salbri Tığlı) - Görev başında ölen, yaralanan 
basın mensuplarına verilecek tazminat ve bağlanacak maaşlara 
ilişkin. 
(Kastamonu - Sa'bri Tığlı ve istanbul - Metin Tüzün ve Sivas 
- Azimet Köylüoğlu) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine fıkralar 
eklenmesine ve bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesine iliş
kin. 
(Kastamonu - Sabrı Tığlı) . 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 43 ncü maddeslinin (a) fıkrasının değiştirilmesine iliş
kin. 

2/22 (Adıyaman - Kemal Talbak) - Sağlık personelinin tam süre 
çalışma esaslarına dair. 

2/23 (istanbul - Süleyman Afif Emre) - 22 , 11 . 1972 tarih ve 1630 
sayılı Dernekler Kanununun 50 noi maddesinin 3 ncü fıkrası
na bir hüküm eklenmesine ilişkin. 

2/24 (istanbul - Süleyman Arif Emre) - 12 . 8 . 1971 tarih ve 1468 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedilenlere giye
cek ve teçhizat verilmesi hakkında kanuna bir geçici madde 
eklenmesine ilişkin. 

2/25 (istanbul - Süleyman Arif Emre) - Muvazzaf subay ve askeri 
(memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında, 4608 sayılı 
Kanuna bağlı kara, deniz ve hava ordusu mensupları için lis
telere ikişer kalem teçhizat eklenmesi hakkında. 

2/26 (istanbul - Süleyman Arif Emre ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) 
- Memur yardımlaşma Kurumu. (MEYAK) 

2/27 (Konya - Şener Battal) - 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek geçtfci madde 34 ek
lenmesine ilişkin. 

2/19 

2/20 

2/21 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. Komisyon 

Plan Kom. Komisyon 

Plan Kom. Komisyon 

Plan ve Sağlık ve Sosyal işler 
Kom. Plan Kom 

Plan ve Milli Eğitim Kom. Plan Kom 

Plan ve Milli Savunma Kom. Plan Kom 

Plan ve Milli Savunma Kom. Plan Kom 

Plan Kom. Plan Kom 

Plan ve Milli Savunma Kom. Plan Kom 



Esas 
No. : ö z e t i 

2/28 (Kütahya - ilhan Ersoy) - Tabii afetler dolayısıyla yapılan 
borçlandırmalanu terkini hakkında. 

2/29 iCKütahya - ilhan Ersoy) - Esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında. 

2/30 (Kütahya - ilhan Ersoy) - Devlet ihale kanunu teklifi. 
2/31 (C. S. Nevştehir Üyesi - Ragıp Üner ve Kastamonu - Sabri 

Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 6972 sayılı Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunun 8 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair. 

2/32 (C. S. Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve Kastamonu - Sabri Tığlı 
ile Ankara - Semih Eryıldız) - 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dalir. 

2/33 (C. S. Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve Kastamonu - Sabri Tığlı 
İle Ankara - Semih Eryıldız) - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 nci maddesini değiştiren 1327 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesine dair. 

2/34 i(C. S. Adana Üyesi Kemâl Saniıbrahimoğlu) - Hâkim ve sav-. 
cılar ve Danıştay kanun sözcüleri ve raportörleri, Yargıtay 
yazı işleri müdürleri, kalem şefleri, kâtipleri ve mübaşirlerine, 
Danıştay Askeri Yüksek idare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay 
başkâtipleri, zabıt kâtipleri ile Adliye başkâtip, zabıt kâtibi ve 
mübaşirlerine, kıdem zammı Verilmesine ilişkin. 

2/35 (Trabzon - Ahmet Şener) - 657 sayılı Yasaya geçici bir madde 
eklenmesine ilişkin. 

2/36 (C. S. Adana Üyesi - Kemâl SaruT>rahimoğlu) - 492 sayılı Harç
lar Yasasının 34 ncü maddesinin tadiline dam 

Havale edildiği komisyon 

Plan ve Bayındırlık, imar Ulaş
tırma ve Turizm Rom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal işler 
Kom., 
Plart Kom. 

Plan ve içişleri Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Adalet Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/37 (C. S. Bitlis Üyesi - Kâmran İnan) - 1340 tarih ve 518 sayıb 
merhum Ziya Gökalp Beyin ailesinin terfihine dair kanunun de
ğiştirilmesine ilişkin. 

2/38 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 5 Arkadaşı) - Memur yar^ 
dımlaşma kurumu. (Meyak) 

2/39 (Erzurum - Çetin Bozkurt ile Kars - Hasan Yıldırım) - Orhan 
Yavuz'un eşi ve ikü çocuğuna vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına ilişkin. 

2/40 (tzmir - Neccar Türkcan ile 32 Arkadaşı) - 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 31 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/41 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 5 Arkadaşı) - 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla değişen 31 nci mad-. 
desini değiştiren kanun teklifi. 

2/42 (İstanbul - Çağlayan Ege ile Hatay - Öner Miski) - 657 sayılı 
Yasaya tabi veya aylıklarını bu yasaya göre alan kamu gö-> 
revlileri ile diğer personel yasalarına tabi ve TC Emekli San
dığı iştirakçisi olanlara, bunların emekli, dul ve yetimlerine 
konut edindirme ve konut tazminatı verilmesi hakkında. 

2/43 (Adana - Nedim Tarhan) - Asgari ücretten Gelir Vergisi kesil
memesi hakkında. 

2/44 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - 1 . 7 . 1976 tarih ve 2022 sayılı 
65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatan
daşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/45 (Sakarya - Hayrettin Uysal) . 5434 saydı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci maddesi 
ile aynı kanuna 2013 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci maddesi
nin ve 2013 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Komisyon 

Komisyon 

Komisyon 

Komisyon 

Komisyon 

Komisyon 

Komisyon 

Komisyon 

Plan Kom., Komisyon 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/46 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
Ibazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair. 

2/47 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 sayılı iş Kanununa bir mad-
•de eklenmesi, 5 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 nci ben'di-
n'in ve ikindi fıkrasının (e) bendinin kaldırılması ve 72 nci mad
desine bir (c) bendi eklenmesi hakkında. 

2/48 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 108 nci maddesinin değiştiril
mesine dair. 

2/49 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında. 

2/50 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 104 ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hk. 

21 Sİ l(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkralar 
eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi hakkında. 

2/52 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 31 .12 . 1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik 18 
nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/53 !(Sıvas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümleri
nin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında. 

2/54 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesi hakkında. 

2/55 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Milli Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra örgütünde çalışan öğretmenlerle öğretmenlik yapma 
niteliğini taşıyan yöneticilere eğitim ödeneği verilmesi hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

Plan ve Adalet Kom. 

Plan, Adalet ve Sağlık ve 
işler Kom. 

Plan Kom, 

Plan Kom, 

Plan Koni] 

Plan Koni., 

Plan Kom, 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Milli Eğitim 

Sosyal 

>m. 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/56 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 555 sayılı Sağhk Eğitim Ensti
tüleri Kuruluş Kanununun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
ilgili kanuna geçidi bir madde eklenmesine dair. . 

2/57 (Sivas ,. Azimet Köylüoğlu) - 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurin Kanununun 46 ncı 
maddesinin değiştirilmesi ve mezkur kanunun 49 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair, 

2/58 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası^ 
mn 202 sayılı Yasa ile değişik 18 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında. 

2/59 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Emlâk Alım Vergisi Kanunu
nun 1318 sayılı Yasa ile değiştirilen 3 ncü maddesinin (H) ben
dine geçici madde eklenmesi hakkında. 

2/60 (Sivas - Azümet Köylüoğlu) - 1897 sayılı Kanunun 36 ncı mad-
Ides'inin (A) bendine bağlı 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/61 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
yasanın ek 6 ncı maddesini değiştiren 2013 sayılı Yasanın 
yürürlük tarihinin 1 . 3 . 1971 tarihine götürülmesine dain 

2/62 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 
sayılı Mahalle Muhtar Ve İhtiyar heyetleri teşkiline dair Ka
nunlarda değişiklik yapılması, muhtarlara emeklilik, sağlık 
ve sosyal güvenlik haklarının tanınması hakkında. 

2/63 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

2/64 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin (5) numaralı 
fıkrasının değiştirilmesine dair. 

Havale edildiği komisyon 

Plan, Milli Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Kom. Plan Ko 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom- Plan Ko 

Plan Kom. Komisyo 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Komisyo 

Komisyo 

Plan Kom. Komisyo 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Komisyo 

Komisyo 

Plan Kom. Komisyo 
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2/65 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Yasasının bazı maddelerini değiştiren 1922 sayılı Yasada deği-
iiklik yapılmasına dair. 

2/66 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 
34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair. 

2/67 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayüı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 6 ncı maddesiyle bu kanuna ek 1425 sayılı Ka
nunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 
2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair 2013 sayılı Yasanın 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dâir. 

2/68 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/69 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1897 sayılı Kanunun- 36 ncı 
maddesinin (A) bendine bağlı 2 nci fıkranın değiştirilmesine 
dair. 

2/70 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında. 

2/711 (Sivas . Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında. 

2/72 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 10 Haziran 1949 gün ve 5441 
sayüı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 14 . 7 . 1970 Ve 1310 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine D fıkrasının eklenmesi hakkında. 

2/73 (Sivas - Azimet Köylüoğlu ve Ankara - Semih Eryıldız ile 
Kastamonu - Sabri Tığlı) - 23 . 2 . 1961 tarihli ve 257 sayüı 
Er ve Erbaş Haflçhkları Kanununun 17 . 4 , 1975 tarihli ve 
1890 sayüı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (b) bendinin de
ğiştirilmesine ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Milli Eğitim Kom. 

Plan ve Milli Savunma Köm. 
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2/74 (Sivas - Azimet Köylüoğlu ve Ankara - Semih Eryıldız ile 
Kastamonu - Sabri Tığlı) - 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güç
süz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkın
daki 2022 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin. 

2/75 (Sivas - Azimet Köylüoğlu ve Ankara - Semih Eryıldız) - 223 
sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunu
na bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında. 

2/76 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine ek 
geçici madde eklenmesine dair. 

2/77 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Cezaların infazı sırasında ve infa
zından sonraki korunmaya ait kanun teklifi. 

2/78 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla değişik 
31 nci maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/79 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Devlet istatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkında 13 . 6 1962 tarih ve 53 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi bazı maddeler ek
lenmesi ve bazılarının kaldırılması hakkında. 

2/80 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 24 ncü maıddesinin değiştirilmesine 
ilişkin. 

2/81 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilatı ve Memurları Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 665 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi ve 3017 sayılı Kanunun 1246 sayılı 
Kanunla değişik 65 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. Komisyon 

Plan ve Milli Savunma Kom. Plan Kom 

Plan Rom. Komisyon 

Plan ve Adalet Kom. Plan Kom 

Plan Kom. Komisyon 

Plan Kom. Komisyon 

Plan Kom. Komisyon 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom< Plan Kom 
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2/82 (Kastamonu - Sâbri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 31 
Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ba
zı madde ve fıkralarının ve 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair. 

2/83 {Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 492 
sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesiinin değiştirilmesine 
dair. 

2/84 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci fık
rasının değiştirilmesine dair. 

2/85 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - Yük
seköğretim kurumları ve kamu araştırma enstitülerinde görev 
yapanların askerlik hizmetlerini düzenleyen kanun teklifi. 

2/86 ((Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 21 
Mayıs 1953 tarih ve 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
ek madde eklenmesine dair 13 . 5 . 1964 tarih ve 471 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında. 

2/87 '(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Karı ve kocanın Emekli Sandığı
na bağlı iştirakçi olmaları halinde birinin ölümünde maaşının 
sağ kalan diğer eşe bağlanması hakkında. 

2/88 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun bazı hükümlerin'in değiştirilmesi, bazı hükümle
rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında. 

2/89 (Sivas - Azimet Köylüoğlu ve Ankara - Seniih Eryıldız ile 
Kastamonu - Sabri Tığlı) - 1101 sayılı Kanundan yararlanma
yanlar için 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir geçici mad'de eklenmesine dair. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Rom. K 

Plan ve Adalet Kom. P 

Plan Kom. K 

Plan ve Milli Savunma Kom. P 

Plan ve îçişjeri Kom. P 

Plan Kom,. K 

Plan Kom,. K 

Plan Kom, K 
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2/90 (Ankara - Semih Eryıldız ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Sa
hil güvenlik genel komutanlığı kuruluş ve görevleri hakkında. 

2/91 (Ankara - Semih Eryıldız) - 2510 sayılı iskân Kanunu ile bu 
kanuna ek 1306 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bir madde ilavesi hakkındaı 

2/92 (Ankara - Semih Eryıldız) - 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununa ek kanun. 

2/93 (Ankara - Semih Eryıldız) - 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna 1 ek ve bir geçici madde eklenmesi hakkında. 

2/94 (Ankara - Semih Eryıldız ve Sivas -Azimet Köylüoğlu) - Baş
bakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Teşkilatında döner ser
mayeli işletmeler kurulmasına ilişkin. 

2/95 (Ankara - Semih Eryıldız) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa ek maddeler eklenmesine ilişkin. 

2/96 (Ankara - Semih Eryıldız) - 29 . 7 1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bazı maddeler eklenmesi hakkında. 

2/97 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) -• 
2 9 , 1971 günlü 1479 saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

2/98 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - 1479 
ısayılı Bağ - Kur Kanununun bazı maddelerini değiştiren ye 
yeni maddeler ilavesini öngören kanun teklifi. 

Havale edildiği komisyon 

Plan, Milli Savunma ve İçişleri 
Kom. Plan Kom 

Plan, içişleri, Tarım Orman ve 
Köy işleri Kom. Plan Kom 

Plan Kom., Komisyo 

Plan, Adalet ve Milli Savunma 
Kom, Plan Kom 

Plan Kom. Komisyo 

Plan Kom. Komisyo 

Plan Kom. Komisyo 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom, Plan Ko 

Plan ve Sağlık ve Sosyal işler 
Kom. Plan Ko 
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2/99 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabrı Tığlı) - Ferdi 
spor branşlarında Dünya veya Olimpiyat Şampiyonluğu ka
zanmış amatör sporculara «vatani hizmet aylığı» bağlanması 
hakkında. 

2/100 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa ek bir madde ilave edilmesine dair, 

2/löli (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Eski halk ozanlarımızdan Si
vas ili Şarkışla ilçesi Höyük köyünden 75 yaşına ulaşmış Aşık 
Ali İzzet Özkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında. 

2/102 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Ka
nun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki 
1897 sayılı Kanunun ek geçidi 4 ncü maddesi (a) fıkrasının 
tadiline dair. 

2/İÖ3 (C. Senatosu Zonguldak Üyesi - Ahmet Demir Yüce) - Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) işaretli bendinin 
(4) işaretli hükmünün değiştirilmesine dair. 

2/104 (C. Senatosu Zonguldak Üyesi - Ahmet Demir Yüce) - 65 ya
şım Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaş
larına Aylık Bağlanması hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair. 

2/105 (C. Senatosu Zonguldak Üyesi - Ahmet Demir Yüce ile C. Se
natosu Mardin Üyesi - Sait Mehmetoğlu) - Devlet Memurları 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeleri
nin kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı maddeler ve hükümler 
eklenmesine dair. 

2/106 (C. Senatosu Mardin Üyesi - Mehmet Ali Arıkan) - 5434 saydı 
TC Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
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2/107 (C. Senatosu Bitlis Üyesi - Kâmran înan) - Özel kanunlarla bağ
lanmış vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının ar
tırılmasına dair. 

2/108 (C. Senatosu C. Bşk. S. Ü. - Hüsamettin Çelebi) - Kamu perso
neline kira yardımı yapılmasına ilişkin. 

2/109 (C. S. C. Bşk. S. Ü. - Hüsamettin Çelebi) - 6 Ocak 1961 tarih 
ve 193 sayılı Kanunun 28 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanun
la değişik 18 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/110 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - Devlet Memurları Kanununa bir 
geçici madde eklenmesi hk. 

2/111 (Rize - îzzet Akçal) - 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin. 

2/112 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Idarei Umumiyei Vilayat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 ncı maddenin 1 nci fıkrası ile 116 ncı maddesinin değişti
rilmesine ilişkin. 

2/113 (Kars - İsmet Atalay ile Hasan Yıldırım) - 492 sayılı Harçlar Ka
nununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/114 (Kars - Hasan Yıldırım) - Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalade yakacak zammı hakkındaki 4178 saydı Kanunun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/115 (C. S. Adana Üyesi - Kemâl Sanibrahimoğlu) - Adliye başkâ
tip, zabıt kâtibi, mübaşir ve diğer adliye mensuplarına tazmi
nat verilmesine ilişkin. 

2/116 (C. S. Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu) - Avukatlar Yar
dımlaşma Sandığı Kanunu. 

2/117 (C. S. Erzurum Üyesi - Hümi Nalbantoğlu) - 5434 saydı TC 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair. 

29 

Havale edildiği komisyon 

Komisyond 

Komisyond 

Plan Kom. Komisyond 

Plan Kom. Komisyond 

Plan ve Adalet' Kom. Plan Kom 

Plan ve İçişleri Kom. Plan Kom 

Plan ve Adalet Kom. Plan Kom 

Plan Kom. Komisyond 

Plan ve Adalet Kom. Plan Kom 

Plan ve Adalet Kom. Plan Kom 

Plan Kom. Komisyond 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
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2/118 (İstanbul - Çağlayan Ege ile Hatay - Öner Miski) - 193 sayılı 
Gelir Vergisi Yasasının 980 sayılı Yasa ile değişik 31 nci mad
desinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/119 (İstanbul - Çağlayan Ege ile Hatay - Öner Miski) - 1475 sayılı 
İş Yasasının 33 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Yasaya 
bir geçici madde eklenmesine ilişkin. 

2/120 (İçel - Süleyman Şimşek) - 657 sayılı Yasamn 1897 sayılı Yasa 
ile değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) ben
dinin yeniden düzenlenmesine dair. 

2/121 (Yozgat - Mevlüt Güngör Erdinç) - Hâkim, Savcı, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının ve Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun sözcüsü 
ve başyardımcıları ile Sayıştay Savcı ve yardımcılarının maaş 
ve tazminatlarına ilişkin. 

2/1122 (Yozgat - Mevlüt Güngör Erdinç) - TBMM üyeliği ile bağdaş
mayan işler ve emeklilikten gelmiş üyelerin yalnızca kendi öde
nek ve yolluklarım alacaklarına dair. 

2/123' (İzmir - Cemal Tercan ile 2 arkadaşı) - 10 . 2 . 1954 gün ve 
6245 sayılı Harcırah Kanununun bazı maddeleri ile aynı Ka
nunun 7145 ve 181 sayılı Kanunlarla değişik 1 nci ve 33 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair. 

2/124 (Konya - İhsan Kabadayı ile Tokat - Faruk Demirtola) - As
gari ücretten gelir vergisi kesilmemesi hk. 

2/125 (Konya - İhsan Kabadayı ile Tokat - Faruk Demirtola) - Fazla 
mesaiden gelir vergisi kesilmemesine dair. 

2/126 (Yozgat - Mevlüt Güngör Erdinç) - Doktorların tahsilleri ka
dar mecburi hizmet yüklenmelerine ve reçetelerin Maliye Ba
kanlığı tarafından hazırlanmasına ilişkin. 

Havale edildiği komisy* 

Plan Kom, 

Plan ve Sağlık ve Sosyal 
Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Adalet Kom. 

Plan ve Anayasa Kom, 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sos; 
Kom., 

İşler 

İşler 
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2/127 (Yozgat - Mevlüt Güngör Erdinç) - Tüm kamu görevi yapanlar 
ile emekli, dul ve yetimlere kira ve yakacak tazminatı veril
mesine dair. 

2/128 (C. S. Rize Üyesi - Talât Doğan) - 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununun 68 nci maddesinin 1 nci fıkrası 94 ncü mad
desinin 6 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bir ek madde eklen
mesi hakkında. 

2/129 (Kayseri - Mehmet Zeki Okur ile 2 arkadaşı) - 657 saydı Ka
nunun 1897 saydı Kanunla değişik ek geçici 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair. 

2/130 (C. S. C. Bşk. S. Ü. - Hüsamettin Çelebi ile 7 arkadaşı) - 359 
saydı TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 saydı Ka
nunla değiştirüen 47 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair. 

2/131 (Kütahya - İlhan Ersoy) - 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 saydı 
Finansman Kanununa ekli II numaralı tabloda değişikük yapd-
ması hakkında. (*) 

2/132 (Ankara - Oğuz Aygün ile 63 arkadaşı) - 5434 saydı TC Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair. (*) 

2/133 (Konya - Necmettin Erbakan ile Şener Battal) - 222 saydı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 15 nci maddesine bir fdcra ek
lenmesine diskin. 

2/134 (Konya - Necmettin Erbakan üe Şener Battal) - îslâmi İlimler 
Akademileri Kanunu. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom, 

Plan Köm, 

Plan Köm,. 

Plan Köm,, Komisyond 

Plan Konv (C. Senato 
Komisyond 

Plan Köm. (C. Senato 
Komisyond 

Müh Eğitim Kom. Komisyond 

MMi Eğitim ve Plan Kom. Milli Eğitim 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 
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2/135 (Konya - Şener Battal) - Bakanlıklar veya kamu kunıluşlan he
sabına okuyan öğrencilerin her türlü tazminatlarının affına 
ilişkin. 

2/136 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve İstanbul - Süleyman Arif Emre) -
Islâmi İlimler Akademileri kanun teklif i. 

2/137 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Samsun - llyas Kılıç) - 1487 sayıü 
Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir Üniversite Kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin. 

2/138 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Yedeksubaylığa zamanında alınma
mak suretiyle zarara uğrayan gençlerin durumlarının düzeltil
mesine ilişkin. 

I 

2/139 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Köyler
de çalışan öğretmenlere ve okul müdürlerine mahrumiyet yeri 
ödeneği verilmesi ve fiili hizmetlerine itibari hizmet süresi ek
lenmesine ilişkin. 

2/140 (Trabzon - Ahmet Şener) - Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro Kanunu. 

2/141 (Trabzon - Ahmet Şener) - Karadeniz Teknik Üniversitesi adıy
la Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında. 

2/142 (Trabzon - Ahmet Şener) - 1765 sayıü Üniversite Personel Ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin. 

2/143 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 10 arkadaşı) - Kayseri Üniver
sitesi kurulmasına ilişkin. 

2/144 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 5 arkadaşı) - Milli Eğitim Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan öğretmenlere eği
tim ödeneği verilmesine ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Milli Eğitim ve Adalet Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim, Milli Savunma 
Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

ve 
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2/145 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerine ait 1184 sayılı Kanunda bir maddenin değiştiril
mesi ve 2 geçici maddenin eklenmesi ile 1418 saydı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

2/146 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Profesyonel futbol karşılaşmala
rında hâsılatın taksim şekli hakkında. 

2/147 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair. 

2/148 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Nakdi Tazminat Kanununun 6535 
sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin. 

2/149 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Özerk Ders Kitapları Kurumu 
Yasası Kanunu. 

2/150 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 351 saydı Yükseköğrenim ve Yurt
lar Kurumu Kanununun 7 nci maddesine bir fdera eklenmesine 
ve bir fdcranın değiştirilmesine dair. 

2/151 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5.3.1964 tarih ve 439 saydı M. 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar 
Öğretmenlerinin Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında
ki Kanunda bazı değişiklikler yapdması ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair. 

2/152 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - İlkokul öğretmenleri eğitim ve 
gelişme ödeneği. 

2/153 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 21.6.1927 tarih ve 1111 saydı As
kerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi hakkında 27.7.1970 tarih 
ve 1315 saydı Kanunun geçici 6 maddesinin değistirümesline 
dair. (1/89, 2/269, 2/316 ide birleşti.) 

Havale edildiği komisyon 

Milli Eğitim Kom. 

Milli Eğitim Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Komisyon 

Komisyon 

Milli Eğit 

Milli Eğitim, Mdli Savunma, 
içişleri ve Plan Kom. Milli Eğit 

Miili Eğitim ve Plan Kom. Milii Eğiti 

Milli Eğitim Kom. Komisyon 

Milli Eğitim ve Plan Kom. Milli Eğit 

Milli Eğitim ve Plan Kom. Milli Eğit 

Milli Eğitim ve Milli Savunma 
Kom. Milli Savu 
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2/154 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 5.1.1961 tarih ve 222 sayıh İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 41 ned maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkraların yürürlükten kaldırılmasına 
ilişkin. 

2/155 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Devlet Denizcilik Akademisi Ka
nunu. 

2/156 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Tıp ve 
yardımcı İtip mesleklerinim uygulanmasına ilişkin. 

2/157 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - Koope
ratifçilik Okulları kurulması hlc 

2/158 (Kastamonu - Sabri T ı p lile Ankara - Semih Eryıldız) - 1785 
sayılı Kanunla kurulan Diyarbakır Üniversitesi bünyesinde bir 
(Diş Hekimliği Fakültesi) açılmasına dair. 

1/159 (Ankara - Semih Eryıldız) - Türk Dili Akademisi kurulmasına 
dair. 

2/160 (Ankara - Semih Eryıldız) - 1472 sayılı Kanunla açılmış bulu
nan resmi okulların üniversite ve akademilere devredilmesine 
ilişkin. (1 /47, 2/510 ile birleşti) 

2/161 (Ankara - Semih Eryıldız) - 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sa
yılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması 
hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair. 

2/162 (Ankara - Semih Eryıldız) - 10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini değiştiren 4113 sayılı Kanunun 1 noi 
maddesinde sayılan merkez dairelerine ek Eğitim Araçları Genel 
Müdürlüğü ve buna b a p kuruluşlar kurulmasına ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Milli Eğitim Kom. 

Milli Eğitim, Bayındırlık; İmar, 
Ulaştırma, Turizm ve Plan Kom. 

Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
îşler ve Plan Kom. 

Milli Eğitim, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 
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2/163 (Ankara - Semih Eryıldız ve Sivas - Azîimet Köylüoğlu) - 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 82 noi maddesinin ikindi fık
rasının değiştirilmesine ilişkin. 

2/164 (Ankara - Semih Eryıldız) - Nakdi Tazminat Kanunu. 

2/165 (Ankara - Semih Eryıldız) - 16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
seköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve yerlerine yeni hükümler konulma
sına bazı maddelerimin değiştirilmesine veya kaldırılmasına ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine ilişkin. 

2/166 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Tür
kiye Spor Genel Müdürlüğü kurulması hakkında. 

(Kastamonu - Sabri Tığlı) - Türk Dili Akademisi Kanun teklifi. 
(Ordu - Memduh Ekşi) - Ordu Ondokuz Eylül Üniversitesi. 
(istanbul - Çağlayan Ege) - Marmara Üniversitesi kuruluş ka
nunu. 
(Sakarya - Hayrettin Uysal) - Eğitim mensuplarına tazminat 
verilmesine dalir. 
(Sakarya - Hayrettin Uysal) - Teknikerlerin mesleki formasyon, 
görev, yötki ve unvanları hk. 

2/172 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - Sakarya Üniversitesi açılması 
hakkında. 

2/173 (Adama - Nedim Tarhan ite 6 arkadaşı) - 5 . 1 . 1961 tarih \e 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 2 noi ve 41 noi 
madldielerayte 43 ncü maidldenin A fıkrasının değiştirilmesine 
dair. 

2/174 (Konya - Şener BalttaJ) - 1897 sayıl» Kanunun 36 ncı rnadidiesi-
nffin (A) bendine bağlı 2 nci fıkrasının dbğiştirilmiesinle ilişkin. 

2/167 
2/168 
2/169 

2/170 

2/171 

Havale edildiği komisyon 

Milli Eğitim ve Plan Kom, Milli Eğit 
Milli Eğitim, Milli Savunma, 
İçişleri ve Plan Kom. Milli Eğit 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Korn. 
Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret, Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğit 

Milli Eğitim ve Plan Kom. Milli Eğit 

Milli Eğitim ve Plan Kom. Milli Eğit 
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2/175 

2/176 

2/177 

2/178 

2/179 

2/18Q 

2/181 

2/182 

2/183 

Ö z e t i 

(C. S. Taibi Üyesi Kaidri Kaplan) - Genel Yıalygın Eğitim ve 
Kültür Kurumu (GEYEK Kurumu) nun kurulması hakkında. 
(Yozgat - Mevlit Güngör Eüdlinç) - Yozgat ilinde bir Ziraat vö 
EBayvancıJsk Fakültesi kurulması hakkıında. 
(C. S. Ankara Üyesi Afaf Benderfioğlu l e 3 adcaldiaşı) - Özel 
ild^relbre ve beted&yelfâre alt genel ikStapMdiarın Kültür Bakan
lığına devri hakkımda. 

(Süvals - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emıekli Sandığı 
Yasasjnm 32 ncı ımadldesine bir fıkra dökameisinc flişkâm. 
(îçeİ - Stİeymian Şitoıışek) - 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İflköğ-
retim ve Egkito Yasassmm 41 ve 43 raoü mtalddeterimin değişltiril-
mesi ve yeni nsaiddeler ekienmıesiine daür* 
(Konya - Şener Battal) - Bir kusun personele fiili hizanet müd
deti veriftnesi içim 5434 saydı Kamumun 32 nesi mıadyietsdnikı de
ğiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesine ilişkin. 

(Konya - Şener Battal) - Bir kuşum personele fiÖi hizmet müd-
dbti vertosesi iiçfin 5434 saydı Kanunun 32 nci maıddeisimih. de-
ğ^tirilmesii ve bir fıkra eklenmesi hakkımda. 

(Bursa - Kasımı Önadımı) - Bursa sosyal meskenlerde bulu
nan imar ve İskân Bakanlığına ak binalarım içinde oturanlaaia 
saltıhnasaıa ilişkin. 

(Kastamonu - Saibri Tığfaı ve Sivas - Azimet Köylüoğlü) - Pos-
K3acii8affa (PTT dağıtıcılarıjıa) ve hat bakıcılarıma ve KondÖk-
tör, Makasçı gfibi bazı Devlet EtemSriyolllaıra mensuplarıma fiili 
hazmet zammı verilmesi ûçin 5434 sasyât Kamunun 32 nci mad-
desiıue fıkralar eklenmesine ilişkin. 

Havale edildiği komisyon 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Muti Eğitim, tçi^teri ve Plan 
Kom* 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 
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2/184 (Kaıysfâri - Turhan FöyziogBu ile 4 arkadaşı) - PTT dağuftıaJaı-
nöa ve hat baklalarına ve toüdökitör ve hareket memuru gaibi 
haza DDY. mensupilanna füa (hlizmet zamimaı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunin 32 noi maddesin© fıkralar dkJtenrnie&inie liflişkin. 

2/185 (Sivas - Azimet KöylttoğUu Ve C. S. C. Bşk. S. Ü. Şerif Tüten) -
Metropoliten Alanlar Hizmet Birliği kanunu teklifi. 

2/186 (Sivas - Azim** Köylıüoğikı) - 6085 say* Karayıoiarı Trafik Ka
nunun baza maddelerinin değiştiditaesi, İki ek madde iJe altı 
geçici madde efelenmesine ilişkin. 

2/187 (Kastamonu - Saibri Tığ]» ve Sivas - Azdıraeft Köıylüoğllu) -Sivi 
hava meydanları ve limanları ile gümrük kapılarına güvenliı-
ğün ve buraliarda görülen hizrnıeitller arasında işbıiriliği ve 'kıoor-
dinasiyonun sağlanımiası hakkında. 

2/188 (Ankara - Semih Eryıldiz ile Kasıtaamomı - Sabri Tığla) - İstan
bul Metropoliten Hizmet Birliği kanunu teklifi. 

2/189 (Ankara Semih Eryıldiz Me Kasttaimoınu - Sabri Tığlı ve Sivas -
Azimet KöyEüoğlu) - Büyük Istalnıbul Bölgesel "Su ve Kanalizas
yon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında. 

2/19Û (C. S. Erzurum Üyesi - Hültoi NiaAbaiıtoğlü) - 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesıine bir fıkra eklen
mesine dair, 

Havale edildÜğİ komisyon 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, İçişleri ve Plan Kom. 

Bâyindıruk, Irhar, Ulaştırma ve 
turizm, M t̂ii Eğitim, Adalet, 
İçişleri ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Plan ve İçişleri Kom. 

Bayindrılik, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, İçişleri ve Plan Kom. 

Baymdrılık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, İçişleri ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırl 
Turizm K 

Bayındfrlı 
Turizm K 

Bâyıridtti 
Turizm K 

Bayındırl 
Turizm K 

Bayındırl 
Turizm K 

Bayındırl 
Turizm K 

Bayındırl 
Turizm K 
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2/191 (Trabzon - İbrahim Vecdli Aksakal)) - 197 sayılı Motorlu Ka
ra Taşıtları Vergisi Yasıasmı dbğişfciren Yasa, 

2/192 (C. S. İJsltanıbul Üyesi - Erdoğan Adialı) - 657 sayılı Kanunu ta
dil edlen 1897 isiaıyıiı Kanunun 36-A/12 maiddösiine (e) fıkrası 
ve aynı Kanunun ek geçici ilkinei mıadkleniim D bandine (e) fık
rası ilâvesine ve aynı Kanunun 8 nci mladdleısinin tadiline mü

tedair. 

2/193 (C. S. Rize Üyesi - Talât Doğan) - 1379 sayılı Ankara'dan Gayri 
Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar hakkındaki Kanunun 1601 
sayılı Kanunla değişik 5 noi maddesine 5 nci fıkra olarak 1 fıkra 
eklenmesine dair. 

2/194 (Konya - Şener Battal) - 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 
sayılı kanunlarla değişik 1 noi maddesinin C ve D fıkralannın 
değiştirilmesine ilişkin. (1/28 ile birleşti) 

2/195 (Konya - Şener Battal) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde 
eklenmesine ilişkin. (2/196, 2/199 ile birleşti) 

(Konya - Şener Battal) - Astsubayların okulda geçen hizmetleri
nin emekliliklerine sayılması için 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. (2/195, 
2/199 ile birleşti) 
(Konya - Şener Battal) - Asker kişilere ait bazı suç ve cezaların 
affına ilişkin. 

2/196 

2/197 

Havale edildiği komisyon 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve İçişleri Kom. 

Milli Savunma, İçişleri ve Plan 
Kom, 

Milli Savunma ve Plan Kom. 

Milli Savunma ve Plan Kom. 

Milli Savunma ve Adalet Kom. 
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2/198 (istanbul - Fehmi Cumalıoğlu ile Adana - Hasan Aksay) -
Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri men
suplarına, Kıbrıslı Mücahitlere verilecek madalya ve bu ha
rekâtta şehit olanların kanuni mirasçıları ile malul gazilere ya
pılacak ödemeye ilişkin. (1/25, 2/201, 2/204 ile birleşti) 

2/199 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu dle 4 arkadaşı) - Astsubayların 
okulda geçen hizmetlerinin emekliliklerine sayılması amacıyla 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 12 nci, 15 ndi ve 31 noi 
maddelerimin değiştirilmesine ilişkin. (2/195, 2/196 ile birleşti) 

2/200 (Sivas - Azimet Köylüoğlü) - 4.8.1971 tarih ve 1462 sayılı Harp 
Okulları Kanununun 3 ncü maddesinin bSrinoi fıkrasının de
ğiştirilmesi hk. 

2/201 (Ankara - Semih Eryıldız ve Konya - Şener Battal) - 5434 sâ  
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun baza maddelerinin de
ğiştirilmesine ve aynı Kanuna geçidi maddeler eklenmesine 
ilişkin. (1/25, 2/198,2/204 ile birleşti) , , 

2/202 (Sivas - Azimet Köylüoğlü) - Harp Akademileri Kanununun 
1 nci ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/203 (Sivas - Azimet Köylüoğlü) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa geçidi bir madde eklenmesi hakkında 26.5.1973 
tarihli ve 1782 sayılı Kanunun geçici maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine dair. 

2/204 (Sakarya - Hayrettiin Uysal) - Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine 
ve Kıbrıs Savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda bulu
nan kahramanlarımıza aylık bağlanması hk. (1/25, 2/198, 2/201 
ile birleşti) 

2/205 (Konya - Şener Balttal) - 4273 sayılı Kanuna ek madde ilavesi hk. 

Havale edildiği komisyon 

Milli Savunma ve Plan Kom. Plan Kom 

Milli Savunma ve Plan Kom. Plan Kom 

Milli Savunma Kom. Komisyo 

Milli Savunma ve Plan Kom. Plan Ko 

Milli Savunma Kom. Komisyo 

Milli Savunma ve Plan Kom. Plan Ko 

Milli Savunma ve Plan Kom. 
Milli Savunma ve Plan Kom. 

Plan Ko 
(Sahibi 
F : 99 
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2/206 (Konya - Şener Battal ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Devlet 
Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkındaki 991 sa
yılı Kanunun 2 noi maddesinin değiştirilmesi hk. 

2/207 (Kastamonu - Saibri Tığlı) - Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna Devri Hakkında 23.1.1968 tarih ve 991 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesine 2 fıkra ve bu Kanuna 1 ek ve 
2 geçici madde eklenmedi hk. 

2/208 (C. S. C. Bşk. S. Eski Üyesi Bahriye Üçok) - 1380 saydı Su 
Ürünleri Kanununun 24 ncü maddesinin değdştirilmesiine ilişkin. 
(2/256 ile birleşti) 

2/209 (Konya - Şener Battal) - 20.7.1966 tarihli ve 775 saydı Gecekon
du Kanununun 34 ncü maddesinin (d) bendinin değiştirilmesi
ne ve bu maddeye bir fdcra eklenmesine ilişkin. 

2/210 (Bursa - Kasım Önadım) - 775 saydı Gecekondu Kanunundan 
sonra yapılan izinsiz inşaatların ydctınlmaması ve kamu hiz
metlerinden yararlanmalarmaı ilişkin. 

2/211 (Bursa - Kasım Önadım) - Emniyet mensupları ve belediye za
bıta memurlarının nakil vasıtalarından istifadelerine ilişkin. 

2/212 (Kastamonu - Sabri Tığh ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Sosyal 
Hizmetler Kurumu kanunu teklifi. 

2/21$ (K?#tamonu - Şabri Tığh) - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası. 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Adalet ve Plan 
Kom. 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Kottu 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Korn. 
İbişleri, Adalet, PJan ye Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Kom. 
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2/214 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 9 Mart 
1954 tarihli ve 6332 sayılı Er, Onbaşı ve Kıt'a Çavuşlarının Gün
lük istihkaklarına Sigara ilavesi Hakkındaki Kanunun 1 ntf 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin* 

2/215 (Kastamonu - Sabri Tığa) - 1,7.1948 tafmtî v<* 5237 sayüı Öete-
diye Gelirleri Kanununa ek kanun teklifi, 

2/216 (Kastamonu - Sabra Tığlı ve istanbul - Fehmi Cumalıoğlu ile 
Abdullah Tomba) - istanbul'da metro inşasının ve işletmesinin 
finansmanına ilişkin. 

2/217 (Kastamonu - Sabri Tığh) - Seçmen yaşımın 21'den 18'e indfc-
jıilmesine ilişkin. 

2/218 (Kastamonu - Sabri Tığh ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Para
sız halk plajları açılmasına ilişkin. 

2/219 (Kastamonu - Sabri Tığh) - Çalışmak üzere yabancı memleket
lere giden işçilerle eşlerinin ve çocuklarının pasaport ve vize 
harçlarının kaldırılmasına ilişkin. 

2/220 (Kastamonu - Sabri Tığh ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Ya-
yabancı memleketlerde bulunan yurttaşların oy. kullanmalarım 
sağlamak için 26.4.1961 tarih ve 298 saydı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun değişti
rilmesine ilişkin. 

2/221 (Trabzon - Lütfi Gökfcaş ile 2 arkadaşı ve Sivas - Azimet Köy-* 
lüoğlu) - Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişine ilişkin. 

2/222 (istanbul - Fehmi Cumalıoğlu İle Abdullah Tomba) - istanbul 
«Boğaz Köprüsü»ne «Fatih Köprüsü» adının verilmesine ilişkin, 

2/223 (istanbul - Süleyman Arif Emre) - Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hk< 

Havale edildiği komisyon 

içişleri, Mili Savunma ve Plan 
Kom. içişleri K 

içişleri* ve Plan Koni. içilen K 

İçişleri ve- Plan Kom. içişleri K 

içişleri, Adalet ve Anayasa Kom. içişleri K 

içişleri vei Plan Korh. içişleri K 

İçişleri, Dışişleri ve Plan Kom. İçişleri K 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. içişleri R 

İçişleri, Milli Savunma ve Ada
let Kom. İçişleri K 

İçişleri Kom. Komisyo 

İçişleri ve Plan Kom. İçişleri K 
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2/224 (İstanbul - Süleyman Arif Emre) - 7471 sayılı TC Ordusu Su
bay, Askeri Memur ve Muadilleriyle, Astsubayların Giyece
ğine dair Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin. 

2/225 (Kütahya - İlhan Ersoy) - imar affı kanun teklifi. 

2/226 (C. S. Nevşehir Üyesi - Ragıp Üner) - Nevşehir ili merkez 
ilçesine bağlı Acıgöl bucağında (Acıgöl) adı ile dlçe kurulma
sına ilişkin. 

2/227 (C. S. Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve Kastamonu - Sabrı Tığlı 
ile Ankara - Semih Eryıldız) -. 1580 saydı Belediye Kanununa 
bazı maddeler eklenmesine ilişkin* 

2/228 (C. S. Nevşehir Üyesi - Ragıp Üner) - Türkiye Kızılay Derneği, 
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu île 
Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği ve mahalli verem savaş 
derneklerinin bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf 
tutulması hk. 

2/229 (C. S. Giresun Üyesi - Hayrettin Erkmen) -. 18.3.1340 tarih ve 
442 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair, 

(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Asker ailelerinden muhtaç olan
lara yardım aylığı bağlanması hk., 

(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı Kanunun 7 noi mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi ve aynı Kanunun 35 nci 
madde «D» bendinin sonuna bir paragraf eklenmesine dair. 
(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Cumhuriyet Senatosu üyesi ve 
milletvekili seçimlerinde uygulanan «Önseçim»lerin kaldırılması 
ve seçimlerin salim bir düzene bağlanması hk. 

2/230 

2/231 

2/232 

Havale edildiği komisyon 

İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
Kom. 
İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri Kom. 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom, 

İçişleri Kom. 

İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 
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2/233 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Sıvdandırılmış petrol gazı üreHlim, 
dağıtım ve satışı hakkında, 

2/234 (Sivas - Azimet Köylüoğlaı) - Seçlimflerin Temel Hülkümlieri ve 
Seçmen Kütüfcterd hakkındaki Yasanın bazı m&dldblerinin de-
ğjştiırljillmıesine iiştkin. 

2/235 (Suvais - Azimıet Köylüoğlu) - Tüketici halkın koruinmaisına ve 
tüketici birilikleri kuaiultaıaisına ilişkin, 

2/236 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5680 sayılı Balsın Kanunumun bazı 
maddelerinin değiştürümıesıine ve bu Kanuna bir ek maıdide 
ekllenımesiine dair. 

2/237 (Sivas - AÜiimat Köylüoğlu) - Kara Avcılığı Kanun Teklifi. 

2/238 (Sivas - Azimet Köylüoğllu) - 6085 sayılı karayolları trafik Ka
nununun 17 nci maddesine bir fıkra eklleinmesıiine dair. 

2/239 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Uluslar ve şehirlerarası motorlu 
kara taşıt aracı kullananlara tabanca taşıma ruhsatı verillmesli 
hk. 

2/240 (Sıvals - Azimet KöyMiioğBu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fukna eklienımîesine dair. 

2/241 (Sıvaıs - Ataimat Köylioğlu) - 5680 sayılı Balsın Kanununun ba
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair. 

2/242 (Sıvals - Aizömet KöylioğlU ve Ankara - Semih Eryıldlız) « Alı
klarla, îstohbui ve nüfusu yüzbıiındbn yukarı olan şehirlende iç
me, kıulanma ve enidüıstri suyu ttarnıini haJkkındalkü 1053 sayılı 
Kanunun 1 ve 3 ncü madldldlterlinin değiıstirilmesıine ilişkin. 

2/243 (Ankara - Semih Bryıldiız) - tilerde merkez ilçe kurulmasına 

Havale edildiği komisyon 
_ — y _ -

içişleri, Adalet, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Kom, İçişleri K 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. İçişleri K 

İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Kom. İçişleri K 

İçişleri ve Adalet Kom. İçişleri K 
İçişleri, Adalet, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Kom. İçişleri K 

İçişleri Kom. Komisyo 

İçişleri Kom. Komisyo 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 

İçişleri K 

İçişleri K 

İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan Kom. İçişleri K 

İçişleri ve Plan Kom. İçişleri K 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/244 {Kaıstaönontı - Sabra Tığlı ve Savaş - Azimet Kiöylüoğkı) -
13 . 6 . 1945 itarMi ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 
(baza maddlelterinkı; değ îtMimiesi ve bu Ramına etk madde ek-
İenmesrinei ilişkin. 

2/245 (KastaımcMiu - Sabiti Tiığîtı ife Ainfcara - Semih Eryıidız) - 5680 
sayıiı Basan Ranunuınun 29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanun
la idbğişifc 16 nci miaddlelsimin değiiştiiriiınteöine ve bir geçici mad
de elenmesine dlair. 

2/246 (Sivas - Aaimöt Köyiliopu ve RasSfcamonu - Sabo Tığlı l e Ain-
kara - Semih EryıDdız) - 775 siaiyıh Gecekondu Ranunundan 
sanıra yapıfen gecekonduların yıfcıtoalmıalsı ve cezalarının affı 
hk. 

2/247 (Bursıa - Rasım Önadım) - Kana avcılığı Kanunu, 

2/248 (Ankara - Semih Eryıidız) - 1580 sayılı Belediye Kanununun 
19 ncu maddesine 6124 sayılı Kamumla eklenen 10 ncu fıfcra-
nm değiştirilmesine ve aynı kanuna geçici bir maıdidie eiklem-
mesâne daiıv 

2/249 (Ankara - Siemıih EryıMız) - 1617 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Öntedbirler Kanunu ile 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 1918 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin. 

2/250 (Ankara - Semıih Eryıidız ile Rasltaımonıu - Sabri Tığlı) -
5 s 1 > 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kanun 

2/251 (Ankara - Semih Eryıidız ile Rastamonu - Sabri Tığlı) - Eski
şehir tuna bağlı İnönü bucağında İnönü aldı ile bir ilçe kurul
ması hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Rom. 

İçişleri ve Adalet Rom. 

İçişleri, Adalet ve Plan Rom. 
İçişleri; Adalet; Tarım, Orman 
ve Röy İşleri Rom. 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Rom. 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Tarım, Orman 
ve Röy İşleri ve Plan Rom. 

İçişleri ve Plan Rom. 

İçişleri ve Plan Rom. 
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2/252 (Ankara - Semih EryıÜdaz ile Kastamonu - Salbrü Tığh) - Köy 
(kafllanıdiırmıa fonu faik. 

1/253 Ankara - Semfih Eryıldiiz J e Kastamonu - Sabri T(ğlı) - 158Q 
sayılı İMediye Kanununa ek Kanun. 

2/254 (Kayseri - Mehmet Doğan) - 5434 sayın TC Emekli Sanldağı 
Kanununun 32 noi rrfadldbsinle bdr fıkra eklenmesi hk. 

2/255 (C. S. Adana Üyesi - Kemâl Saoibraihimoğlu) - 648 sayılı Si
yasi Parltiüter Yasasının 16 nci maddesine 1 Okra eklenmesine 
ve 5 noi bendi hükmünün ilgasına ve 17 nci madldieSB. hükmü
nün kafiduTİimasınıa ve aşağıdaki hükmün 17 nci maldidle olarak 
kabulüne ilişkin. 

2/256 (Orıdu - Memdıuh Ekşi) - 1380 sayıh Su Ürünleri Yasasının 
24 ncü mjadldbsi (a) fıkrasının değiştirilmeme dair. (2/208 ile 
birleşti) 

2/257 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - Sakarya Bine bağlı Karasu 'ilçe
sinin Kocaeli bucağında Kocaeli adi illa bir ilçe famıflma» hk-

2/258 (Sakarya - Hayrettüh Uysal) - Sakarya iline bağla Geyve ilçesi
nin Pamukoıva bucağımda Pamukova aidi ile bir ilçe kurufaasıı 
hk, 

2/259 (Konya - Şener Baffital ve İstanbul Abdullah Tomiha) - Vakıf 
araaierdeki gecekondulara tapu verilebilmesi için 2762 sayılı 
Kanunun 12 nci maidkJesine 1 fıkra eklenmesi hk. 

2/260 (C. S. Taıbl Üyesi - Kadri Kaplan) - Turizm polisinim kurulu
şuna ve bu polisin görev - yeltjki ve sorumlülukiarıınai tgGşfc£oL 

Havale edildÜği komisyon 

içişleri, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Kom. 

içişleri ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Köm. 

İçişleri ve Anayasa Kom. 

İçişleri Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri, Adalet, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
Kom. 

İçişleri Ko 

İçişleri K 

(Sahibi t 
F : 74 

İçişleri K 

Gündemd 

İçişleri K 

İçişleri K 

(Sahibi t 
F : 94 

İçişleri K 
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2/261 (C. S. Tabliİ Üyesi - Kadri Kaplan) - Altın boynuzu dirilme 
imar projesi uygulama grupunun (ADİPUG) kuruluş ve gö
revleri hk. 

2/262 (C. S. Ankara Üyesi - Yiğiıt Köker) - 4367 sayılı Ordu mensup-
laıraylla, Emniyet Umum Müdüriliüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
Muamele Sınıfımda çalışanlara birer er (tayını verilmesi hiak> 
kınıdaiki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hk. 

2/263 (C. S. Erzurum Üyesi - Lütfü Doğan) - Erzurum iline bağlı Ka-
rayazı ilçesinin adının değiştirilerek bu ilçenin isminlin «Bay-
naktar ilçesi Kaymakamlığı» olmasına dair. 

2/264 (C.S. Eskişehir Üyesi - Ömer Ucuzal ve 2. arkadaşı) - Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükferi hakkında 298 sayılı 
Kanunun 'bazı madldeilierinde değişiklik yapılmasına dair. 

2/265 (Traibzon - Rahmi Kumaş 'ile 75 arkadaşı) 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümlleri ve Seçmen Kütükleri hakkınldafci Ya
samın 6 ncı maldideslMn değiştiriıltaesine iiışMn. 

(Yozgalt - Mevliüt Güngör Erdinç) - Cumhuriyet Senatosu ve 
miiletvejkli ısıeçilmlllerinıde uygulanan «Önseçim» Jerin kaldırıl
ması ve seçimlerin sıhhatli bir düzene bağlanmasını içeren Ka
nun teklifi. 
(izmir - Akın Simav) - Buca adııyla bir ilçe kurulması hakkın-
dia. 
(İstanbul eski Mv. - M. Fevzi Güngör) - Toptancı halleri Ka
nun tadil «ekifi (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hüküm
süz sayılmayan işler. 

2/266 

2/267 

2/268 

Havale edildiği komisyon 

İçişleri, Bayındırlık, İmar Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Kom. 

İçişleri, Milli Savunma ve Plan 
Kom. 

İçişleri Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 

İçişleri Kom. 

İçişleri Kom. 
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2/269 

Ö z e t i Havale edildiği komisyon 

2/270 

2/271 

2/272 

2/273 

2/274 

2/275 

2/276 

2/277 

2/278 

2/279 

(Erzurum - Nevzat Kösoğliu i e 6 arkadaşı) - 1111 sayılı As-
kerlk Katoununıun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla 
değişik geçici 6 ncı maddlesinin değiştMtmıesıiııe dair. (1/89, 
2/153, 2/316 'ile bidbşti) 

(Bunsa - Kasım Önadın) - Gençlik ve Spor Bakanlağı teşkilatı 
kurulmasına, ilişkin. 

(C.S. Adana Üyesıi - Kemâl Sarıfibrahimoğlu) - Üst mahikeme-
lier Kanun teklifi. 
(C.S. Adiana Üyesi - Kemâl Sarıibrahiimpglu) - Bölge idare 
mahkemeleri Kamunu teklifi. 
(Sivas - Azimet Köylüoğlıu( - Kalmu hizmetleri personeli birik-
leri Kanunu teklifi. 

(Sivas - Azitmiöt KöyBoglu) - 1580 sayılı Belediye Kanununun 
58 noi maddesine bir fıkra ve bu Kanuna bir madde eklenme-
sîne dair. 
(Sivas - Azimet Köylüıoğlıu) - 5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar nu
maralı M. Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesinin değiştiril -
mesıine dair. 
(Sivas - Azimet Köylüoğlü) - Emeksiz kazancın kökünü kazı
ma Kanun tefldEfi. 

(Sıvaıs - Azimeıt Köylüjoğliu) - Sivil veya askeri Devlet görevle
rinden ayrılanların evvefce çalıştıkları dairelerle 'ilgili atar 
satımlarda komisyonculuk ve aracılık yapamamaları Hk. 

(Siivas - Azimet Köylüloğliu) - Millet Meclisi İçtüzüğü değişik
lik. 
(Sivas - Azimtett Köylüoğlü) - TBMM Üyeliği ille bağdaşmayan 
işJLbr hk. 

Milli Eğitim ve Milli Savunma 
Kom. 

Anayasa, Milli Eğitim ve Plan 
Kom. 

Anayasa ve Adalet Kom. 

Anayasa ve Adalet Kom. 

Anayasa, Adalet, içişleri ve Plan 
Korn. 

Anayasa ve İçişleri Kom. 

Anayasa Kom. 

Anayasa, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Kom. 

Anayasa, Adalet, Milli Savunma 
ve İçişleri Kom. 

Anayasa Kom. 

Anayasa Kom. 

Milli Savu 

Anayasa K 

Anayasa K 

Anayasa K 

Anayasa K 

Anayasa K 

Komisyon 

Anayasa K 

Anayasa K 

Komisyon 

Komisyon 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/280 (Savaş - Azamet Köylüoğlu) - 1750 sayın Üniversıiteaer Kamu-
sumun bazı maddelerinin dleğiş&iltaefil faik, 

2/281 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Şehirleşme ve konut sorunlarıyla 
ilgili yetki kanunu teklifi. 

2/282 (C. Senatosu Ankara Üyesi - Yiğit Köker) - Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenme
sinin düzenlenmesi hakkındaki 468 saydı Kanunda değişiklik 
yapılmasına ilişkin. 

2/283 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - TBMM Üyeliği ile bağdaşmıyan 
işler ve emeklilikten gelmiş üyelerin yalnızca kendi ödenek ve 
yolluklarını alacaklarına dair. 

2/284 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - 22.1.1976 tarihli ve 1934 saydı 
TBMM Kitaplığı Kanununun 1 nci maddesinin, değiştirilme
sine ve kanuna bir ek madde ilavesine dair. 

2/285 (Kars - ismet Atalay) - 2102 sayılı Kanunla 468 sayıh Kanuna 
eklenen 3 ncü maddenin son paragrafının değiştirilmesine dair. 

2/286 (Ankara - Selahattin Öcal ile 26 arkadaşı) - Genel ve katma 
bütçeli kurumlar, il özel idareleri, beleyideler ve bu kurumla
ra bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan 
fonlarda, iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlara ödenecek 
ikramiye hakkında. 

2/287 (C. S. C. Bşk. S. Ü. - Hüsamettin Çelebi) - 1.3.1926 tarih ve 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin, 

2/288 (C. S. Sivas Üyesi - Hüseyin Öztürk) - Süleyman Özel'in Özel 
affma ilişkin. 

2/289 (Konya - Şener Battal) - 1136 saydı Kanunun geçici 17 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair. (2/315, 2/334 ile birleşti) 

Havale edildÜğii komisyon 

Anayasa, Plan ve Milli Eğitim 
Kom* 

Anayasa, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Kom. 

Anayasa ve Plan Kom. 

Anayasa Kom. 

Anayasa Kom. 

Anayasa ve Plan Köm. 

Anayasa ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 



Esas 
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2/290 (Konya - Şener Battal ve Malatya - Recai Kutan ile 5 arka
daşı) - Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ilişkin, 

2/291 (Konya - Şener Battal) - 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 426, 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin* 

2/292 (Konya - Şener Battal) - Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
ilişkin., 

2/293 (Konya - Şener Battal ve istanbul - Süleyman Arif Emre) -
1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair. 

2/294 (Giresun - Mustafa Kemal Çilesiz) - Fındık ziraati hakkında. 

2/295 (Bursa - Kasım Önadım) - Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi. 

2/296 (Bursa - Kasım Önadım) - Sermaye piyasasının tanzimi ve 
teşvikine ilişkin. 

2/297 (Bursa - Kasım Önadım) - 507 sayılı Esnaf ve küçük sanat
kârlar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddelerine fıkralar eklenmesine ilişkin. 

2/298 (Bursa - Kasım Önadım) - Çiftçi mallarının korunmasına iliş
kin. 

Havale edildiği komisyon 

Adalet Kom. Komisyon 

Adalet Kom. Komisyon 

Adalet Kom. Komisyon 

Adalet Kom. 

Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Kom. 
Adalet ve Sanayi ve Teknoloji 

ve Ticaret Kom. 

Komisyon 

Sanayi, T 

Adalet K 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. Adalet Ko 

Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sos
yal İşler, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Kom. Adalet K 

Adalet, İçişleri, Plan ve Tarım 
Orman ve Köy İşleri Kom. Adalet K 
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2/299 (C. S. Tabii Üyesi - Mehmet Özgüneş) - 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun 44 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/300 (Kastamonu - Sabri Tığh) - 6197 sayılı Eczacılar ve ^eczaneler 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında. 

2/301 (Kastamonu - Sabri Tığh) - Türk Farmakopesine ilişkin. 

2/302 (Kastamonu - Sabri Tığh ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Tür
kiye Tabip Odaları ve Tabip Odaları Birliği kanun teklifi., 

2/303 (Kastamonu - Sabri Tığh) - 6197 sayılı Eczacılar ve eczaneler 
hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bağh fıkralarla bir madde eklenmesine dair. 

2/304 (Kastamonu - Sabri Tığh) - Fannasötik ve tıbbi müstahzarlar 
ve maddelerle bunların imal edildiği yerlere ilişkin., 

2/305 (Kastamonu - Sabri Tığh) - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda bazı maddelerin değiştirilmesi ve bazı maddeler 
eklenmesine ilişkin. 

2/306 (Kastamonu - Sabri Tığh) - Toplu sözleşme yetkisinin saptan
masında referandum (yetki oylaması) yapılmasına ilişkin. 

2/307 (Kastamonu - Sabri Tığh) - Tarım ve Orman iş kanunu teklifi. 

Havale edildiği komisyon 

Adalet, Bayındırlık, tmar Ulaş
tırma ve Turizm ve İçişleri Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 
Adalet, Plan ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Kom. 

Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 

Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom, 

Adalet, Plan ve Sağlık ve Sos
yal işler Kom. 

Adalet, ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 

Adalet, ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 
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2/308 (Giresun - Nizamettin Erkmen ile 15 arkadaşı) - Fındık tarımı 
hakkında. 

2/309 (İstanbul - Süleyman Arif Emre ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) -
Devlet Arşiv kanunu teklifi. 

2/310 (İstanbul - Süleyman Arif Emre) - Çiftçi mallarının korunma
sı hakkında..; 

2/3 Hl (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Milli 
Parklar Kanunu. 

2/312 (C. S. Nevşehir Üyesi - Ragıp Üner) - 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik ya
pılmasına ilişkin. 

2/313 (C. S. Nevşehir Üyesi - Ragıp Üner) - 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 403 ncü maddesinin Z ve 4 ncü bentlerinde deği
şiklik yapılmasına ilişkin. 

2/314 (C. S. Adana Üyesi - Kemâl Sarübrahimoğlu) - Hâkim, Savcı, 
Anayasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay üyeleri, Anayasa 
Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun sözcüsü ve baş
yardımcıları ile Sayıştay raportör ve savcılarının maaş ve taz
minatlarına ilişkin. 

2/315 (C. S. Adana Üyesi - Kemâl Sarübrahimoğlu) -1136 saydı Avu
katlık Kanununun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kal
dırılmasına ve geçici 1-A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin. 
(2/289, 2/334 ile birleşti.) 

2/316 (Denizli - Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşı) - İ l l i saydı Asker
lik Yasasının bazı maddelerini değiştiren 1315 saydı Yasanın 
geçici 6 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. (1/89, 2/153, 
2/269 üe birleşti) 

Havale edildiği komisyon 

Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Tarım, Orman ve Sanayi ve 
Köy İşleri Kom. Kom. 

Adalet, İçişleri ve Plan Kom. İçişleri Ko 

Adalet, İçişleri ve Plan ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Kom. Adalet Ko 

Adalet, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Kom. Adalet Ko 

Adalet Kom. Gündemde 

Adalet Kom. Gündemde 

Plan ve Adalet Kom. Plan Kom 

Adalet Kom. Gündemde 

Milli Eğitim, Miffi Savunma Kom. Milli Savu 
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2/317 (Ordu - Memdun Ekşi üe 3 arkadaşı) - Fındık farım sânalârinul 
sınırlandırılması hakkında,, 

2/318 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - İkametgâhlann mûhtarlıklarca tes
ciline dair. 

2/319 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Aracılık Yasası. 

2/320 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 36 ncı maddesinin (d) fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair. 

2/321 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
geçici 2 nci maddesine bir bent eklenmesi baklanda. 

2/322 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Türk Ceza Kanununun 455 ve 
459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkında, (2/328 ile 
birikti) 

2/323 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
değişiklik. 

2/324 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 15 Temmuz 1963 tarifi Ve 275 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair. 

2/325 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Bina kiraları hakkında. 

2/326 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına dair. 

2/327 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin evlenmenin umumi hükümleri ile ilgili 159 neu maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair. 

2/328 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Türk Ceza Kanununun 455 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında. (2/322 ile 
birleşti) 

52 — 

Havale edildiği komisyon 

Adalet, Sanayi ve Teknoloji Ve 
Ticaret ve Tarım, Orman ve Köy 
îşleri Kom. 

Adalet ve İçişleri Kom. 
Adalet, Tarım, Orman ve Köy 
îşlef i ve Plato Kotöv 

Adalet Kon*. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom, 

Adalet Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan Kom. 
Adalet, İçişleri, Bayındırlık, İmar, 
[Ulaştırma, Turizm ve Plan Kom. 

(Adalet Kom/ 

Adalet Kom, 

Adalet Kom, 
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2/329 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 6570 sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine dair. 

2/330 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sa
ydı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik yapdma-
sına dair kanun teklifi. 

(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Hasan oğlu, 1927 doğumlu, Hü
seyin Bayrak'ın, özel affı hakkında. 
(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 864 saydı Kanunu Medeninin Su
reti Mer'iyet ve Şekli Tatbiki hakkında Kanunun 16 ncı mad
desinin değiştirilmesine ait 

2/333 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Van depremi nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkında. 

2/334 (Sivas - Azimet Köylüoğkı) - 1136 saydı Avukathk 
Yasasının 

geçici 17 nci maddesinin 1238 saydı Yasayla değişik son fdcra-
sının kaldırılmasına dair. (2/289, 2/315 de birleşti) 

2/335 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Baroların bağımsızlığının sağlan
ması hakkında. 

2/336 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 275 saydı Toplu îş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun altıncı bölümüne yeni bir madde eklen^ 
mesi hakkında. 

2/337 (Bursa - Kasım önadım) - Tabii afetlerden zarar gören esnaf 
ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalışanlara, yapdacak yardım 
hakkında. 

2/338 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1086 saydı Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair. 

2/331 

2/332 

Havale edildiği komisyon 

Adalet, İçişleri ve Plan Küm. 

Adalet Koni, 

Adalet Kom, 

Adalet Kora 

Adalet Kota 

Adalet Ko©x 

Adalet, Sağlık ve Sosyal tşler 
Plan Kom. 

Adalet, Sağhk ve Sosyal İsler 
Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Ko 

Komisyon 

R e t : E : 6 

Komisyon 

(Komisyon 

Gündemd 

Komisyon 

Adalet Ko 

Adalet Ko 

Gündemd 
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2/139 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Belediye Cezalan kanunu teklifi. 
2/340 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Posta Biriktirme Sandığı Kanunu. 

teklifi. 

2/341' (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavir
liğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün vazifelerine Dev
let davalarının takibi usullerine ve merkez ve vilayetler kadro
larında bazı değişiklikler yapılmasına dair 4353 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında. 

2/342 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 634 sa
ydı Kat Mülkiyeti Kanununun iki maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair) 

2/343 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Temiz Hava Kanunu. 

2/344 (Ankara - Semih Eryıldız ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
hakkında Kanuna iki madde eklenmesine ilişkin. 

2/345 (Ankara - Semih Eryıldız) - 2556 sayılı Kanunun 15 . 6 , 1967 
tarih ve 884 saydı Kanunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) 
saydı cetvele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ve geçici bir 
madde eklenmesi hakkında. 

2/346 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Hava 
Kirlenmesinin Önlenmesi ve Hava Kirliliği ile Savaş Kanunu. 
teklifi. 

2/347 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 19 Mart 1969 gün ve 1136 saydı 
Avukatlık Kanununun 26 Şubat 1970 gün ve 1238 saydı Ka
nunla değiştirilmiş geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kal
dırılması hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

Aklalet ve içişleri Kom. 

Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turîzim Kom. 

Adalet ve Plan Kom^ 

Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizim ve İçişleri Kom. 
Adalet, içişleri ve Sağlık ve Sos
yal işler Kom, 

Adalet, Anayasa ve Plan Konb 

Adalet Kom. 

İçişleri ve Sosyal İşler Kom. 

Adalet Kom, 
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2/348 (Ordu - Memduh Ekşi) - Nuri Sayın'ın özel affına ilişkin. 

2/349 (Samsun - îlyas Kılıç) ..-. Faik Gökçe'nin özel .affına ilişkin. 
2/350 (Ankara - Mustafa Başoğlu ile 3 arkadaşı) - Gayrimenkul kira

larının sosyal refah ve sanayileşme yararına düzenlenmesine 
ilişkin* 

2/351 (Ankara - Mustafa Kemal Erkovan ile 5 arkadaşı) - Yurttaşla
rın tüketim güvenliğinin korunması hakkında. 

2/352 (Samsun - îlyas Kılıç) - Hâkim, savcı ve bu sınıftan sayılanlara 
lojman yaptırılması hakkında. 

2/353 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Konut 
ve kira kurumu yasa önerisi. 

2/354 (Tekirdağ - Yılmaz Alpaslan i e 80 arkadaşı) - Ölüm cezalarının 
kaldırılması hk. 

2/355 (Kahramanmaraş - Hüseyin Doğan) - Hâkim ve savcılar ve Da
nıştay kanun sözcüleri ve raportörleri, Yargıtay yazı işleri mü
dürleri, kalem şefleri, kâtipleri ve mübaşirlerine, Danıştay As
keri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay başkâtipleri, 
zabıt kâtipleri ile adliye başkâtip, zabıt kâtibi ve mübaşirlerine; 
hâkimler ve savcılarda her iki yılda 6 ay, diğerlerine her üç yılda! 
6 ay olmak üzere emekliliklerinde nazara alınmak üzere kıdem 
zammı verilmesine dair. 

2/356 (Sivas - Azimet Köylüoğlu ile 56 arkadaşı) -275 saydı Toplu 
îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişirin. 

Havale edildÜğü komisyon 

Adalet Rom, 

Adalet Kom. 

C. Senatosu 
Adalet Ko 
KANUN : 

AtiaHet, lçişleıii ve Plan Kom. Adalet Ko 

Adalet, içişleri, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Kom. Adalet Ko 

Adalet ve Plan Kom, Plan Kom 

Adalet, içişleri, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan Kom. Adalet Ko 

Adalet Kom. Komisyond 

Plan ve Adalet Kom, Plan Kom 

Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komi Adalet Ko 
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2/357 (Balıkesir - Sadullah Usumi ve Kars « Doğan Arash) - Basın 
yolu ile istenmiş suçların affı hk. 

2/358 (îçel - Fevzi Arıcı ile 5 arkadaşı) - Spor müsabakalarında ve 
sayılar üzerinde tahmin suretiyle müşterek bahisler tertibi hk. 

2/359 (istanbul - Eski Milletvekili Abdullah Baştürk ile 10 arkadaşı) -
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair. (*) 

2/360 (Sakarya - Hayrettin Uysal ile 2 arkadaşı) - Devlet memurları-' 
mn disiplin cezalarının affı hk, (*) 

2/361 (Balıkesir - Cihat Bilgehan) - 1803 sayılı Kanunun 15 nci mad^ 
desinin A fıkrasının değiştirilmesine dair. (*) 

2/362 (C. S. Adana Üyesi - Kemâl Sanibrahimoğlu ile 2 arkadaşı) -
Lale Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın in
zibati ve cezai bütün neticeleri ile affına dair. (*) 

2/363 (Çanakkale - Eski Milletvekili Zekiye Gülsen) - 6972 sayılı Ko
runmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair. (*) 

2/364 (Bursa - Kasım Önadım) - 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/365 (Bursa - Kasım önadım) - 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunun 29 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin. 

(*) Geçen dönemden kalan* ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler* 

Havale edildiği komisyon 

Adalet Kom, 

Adalet, Müh Eğitim ve Plan Rom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ive Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Ve Plan Kom. 
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2/366 (Bursa - Kasım önadım) - Türk Kooperatifçilik Kurumunun 
-bazı vergilerden ve bütün »harç ve resimlerden muaf tutulmasına 
ilişkin, 

2/367 <Bursa - Kasım Önadım) - Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin zo* 
runlu hallerde Selektif Kredd Fonundan karşılanacak alacakları
na dair, 

2/368 (Bursa - Kasım Önadım) - 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 
bazı maddelerin değiştirilmesi ve bir maddesine bir fıkra ila
vesi hk. 

2/369 (Bursa - Kasım Önadım) - Halk Bankası kuruluş kanunu teklifi 

2/370 (Kasltamonu - Sabri Tığlı) - Kooperatifler Bankası ile ilgili yetki 
kanuna, 

2/371 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Yerbilimleri Enstitüsü kanunu 
itekldfi. 

2/372 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Çukurova ve Antalya Kepez elek
trik imtiyazlarının devletleştirilmesi hakkında. 

4 

2/373 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Maden Teknolojisi Enstitüsü fca-
numı teklifi 

2/374 (Sivas - Azimrt Köylüoğlu) - Yerbilimleri MTA ve Maden Tek
nolojisi Enstitüleri Koordinasyon Kurulu kanunu teklifi, 

Havale edildiği komisyon S 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
ve Plan Koni/ Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
ve Plan Kom. Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Kom. Komisyond 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
ve Plan Kom. Korn. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Tarım, Orman ve Köy işleri ve Sanayi ve 
Plan Kom.< Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
ve Plan Kom* Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
ve Plan Kom. IKom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
ve Plan Kom. Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Sanayi ve 
Plan Kom. Kom. 
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2/375 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü kanunu teklifi. 

2/376 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Türkiye Mühendislik Kurumu ka
nunu teklifi. 

2/377 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - Hay
vancılığı Geliştirme ve Hayvancılık Endüstrisi Kurumu ka
nunu teklifi 

2/378 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Sümerbanka bağlı Sivas Çimento 
Sanayii Müessesesinin T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hk. 

2/379 (Ankara - Semih Eryüdız) - 3 Mart 1965 tarih ve 551 saydı 
Markalar Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında. 

2/380 (Ankara - Semih Eryüdız) - Mali uygulama kanunu teklifi, 

2/381 (Ankara - Semih Eryüdız ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Te
kel Kurumu Kuruluş kanunu teklifi* 

2/382 (Ankara - Semih Eryüdız) - 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 
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Havale edildiği komisyon 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Taran, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Konij 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Adalet Kom. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Ve Plan Kom.. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Ve Plan Kom. 
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2/383 (Ankara - Semib, Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Muhtaç 
Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkındaki 5254 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/384 (istanbul - M. Kâzım Özeke ile 2 ar.) - Devlet ve dar gelirli 
halk için, araç ve yedek parça sağlama ofisi hakkında^ 

2/385 (C. S. Eskişehir Üyesi - Ömer Ucuzal) - TC Turizm Bankası 
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

2/386 (Bursa - Özer Yılmaz ile 6 ar.) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunu teklifi. 

2/387 (Tokat - Cevat Atılgan) - 18 yaşını doldurmuş her Türk vatan
daşının yılda 24 adet fidan dikmesine ilişkin. 

2/388 (Trabzon - Rahmi Kumaş ile 10 ar.) - 298 saydı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasanın bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde eklenmesine iliş
kin. 

2/389 (İçel - Süleyman Şimşek) - îshak Merttürk'ün özel affına dair. 
2/390 (C. S. Balıkesir eski Üyesi - Mehmet Güler ile 32 ar.) - «Ticaret 

ve Sanayi Odaları» «Ticaret Odaları» «Sanayi Odaları» «Tica
ret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun teklifi. (*) 

(*) Geçen dönemden kcdan, ancak içtüzük gereğince hükümsüz sa* 
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

ISanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kora. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom, 

Anayasa, Adalet, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 
Adalet Kom. 

Sanayi v 
Kom, 

Sanayi v 
Kom, 

Sanayi v 
Kom, 

Sanayi v 
Kom< 

Anayasa 

İçişleri K 
C. Senat 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Kom* 

C. Senat 
demde (S 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/391 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Dış ülkelerde çalışan Türk işçile
rinin çocuklarının eğitimi hakkında. 

2/392 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla 
olağanüstü savaş hakkında. 

2/393 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka
nununun 25 nci maddesine bazı fıkralar eklenmesi 24 ve 34 neti 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

2/394 (Sivas - Azimet Köylüoğlu ve Ankara - Semih Eryıldız) •* 
5.1.1961 tarihli ve 222 saydı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

2/395 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Yar
dım toplama kanunu teklifi. 

2/396 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Türk 
asıllı yabancıların Türkiye'de çalışabilmeleri ve sosyal hakları 
hakkında^ 

2/397 (Konya - İhsan Kabadayı ile 6 ar.) - Türk vatandaşlığı hakkın
daki 403 saydı Kanuna ek kanun teklifi. 

2/398 (Trabzon - Lütfi Göktaş) - Orman ürünleri satışından elde edi
len gelirlerin belli bir kısmının orman köylerinin kalkındırılması 
için ayrılmasına dair. 

2/399 (Bursa - Kasım Önadım) - 15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 saydı 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında. 

2/400 (Bursa - Kasım Önadım) - Süt Endüstrisi Kurumu kuruluş ka
nunu teklifi. 

60 — 

Havale edildiği komisyon 

jDışişleri ve Milli Eğitim Kom. 

Dışişleri, Milli Savunma, Plan 
İve Sağlık ve Sosyal işler Kom. 

Dışişleri ve içişleri Kom. 

Dışişleri ve Milli Eğitim Kom. 

Dışişleri, Plan Ve ibişleri Kom. 

Dışişleri, Sağlık ve Sosyal işler, 
içişleri ve Plan Kom. 

Dışişleri ve içişleri Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom< 

Tarım, Orman ve Köy işleri Kom. 

Tarım, Orman ve Köy îşferi ve 
Plan Kom., 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/401 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü (AGM) kuruluş ve görevleri hakkında. 

2/402 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Orman Ürünleri Endüstrisi Kuru
mu (ÖREN) Kuruluş kanunu teklifi. 

2/403 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Or
manlık bölgelerde hayvan yetiştiriciliğinin ormanla ilişkilerini 
düzenleme kanunu teklifi. 

2/404 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı fıkra ve bent
ler eklenmesine ilişkin. 

2/405 (Kastamonu - Sabri Tığlı, İstanbul - Süleyman Arif Emre, Si
vas - Azimet Köylüoğlu ve İsparta - Süleyman Demirel ile 5 
ar.) - Tarım Sigortası Kurumu Kanunu teklifi., 

2/406 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl vade ve 10 
eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin. 

2/407 (İstanbul - Süleyman Arif Emre) - Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığına bağlı Ziraat Meslek okulları ile Ev Ekonomisi 
okullarından mezun olanlara mecburi hizmet yüklenmemesi 
hakkında» 

Havale edildiği komisyon 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom< 
Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Konu 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kotati 

Tarım, Orman ve Köy işleri, Sa
nayi ve Teknoloji ye Ticaret ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve .Köy işleri ve 
Plan Kota* 

Tarım, Orman ve Köy işleri, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orm 

Tarım* Orm 

Tanm* Orm 

Tarım, Orm 

Tarım, Orm 

Tarım, Orm 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom< Tarım, Orm 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/408 (C. S. Kütahya Üyesi - Ahmet özmumcu) - Köylüler Sosyal 
Sigortalar kanun teklifi. 

2/409 (Trabzon - Ahmet Şener) - 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair, 

2/410 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 6 ar) - Tarım Sigortası Kurumu 
kanun teklifi. 

2/411 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendi-

.. rilmesi hakkında^ 

2/412 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen-
si hakkında^ 

2/413 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair. 

2/414 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Köyde oturduğu halde evi bulun
mayanlara ev yeri sağlanması hakkında., 

2/415 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilanı hakkında, 

Havale edildiği komisyon 

Tarım, Orman ve Köy işleri, 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom.. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan Korn.) 

Tarım, Orman ve Köy işleri, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan Korn., 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom; 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom, 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom, 
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Esas _ -
No. : Ö z e t i 

2/416 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Tabii af etlerden zarar gören çift
çiler için alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla. çiftçi 
borçlarının taksite bağlanması Hk. 

2/417 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Şerbetçiötu tarımı kanunu teklifi. 

2/418 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5433 sayılı Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi Hk. 

2/419 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Anason ve anason tekeli kanunu 
teklifi. 

2/420 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Safari Tığlı) - 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesine bir fıkra' 
eklenmesine ve bir geçici madde ilave edilmesine dair. 

2/421 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Ta
rım sigortası kanunu teklifi. 

2/422 (C. S. Siirt Üyesi - Süreyya Öner ve Siirt - M. Nebil 
Oktay) - Yaprak tülün borçlarından dolayı hükmedilen para 

cezalarının affı Hk. 

2/423 (C. S. Erzurum Üyesi - Hilmi Nalbanıtoğlu) - 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair. 

Havale edildiği komisyon 

Tarım, Orman ve Köy işleri, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 
Tarım, Orman ve Köy işleri 
Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Adalet ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Adalet Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, O 

Komisyo 

Tarım, O 

Tarım, O 

Tarım, O 

Tarım, O 

Tarım, O 

Tarım, O 



Esas 
No. r Ö z e t i 

2/424 (İstanbul - NiHifec Gtirsoy) - Tünle el sanatları, geliştirme mer
kezi (kuruluş kantonu teklifi, 

2/425 (Konya - Şener Battal ve Sıvais - Azimet KoyKiöğhı) - Esnaf 
ve sanatkârlar ve diğer bağımsuz çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının geçici 2 nci maddesinin değiş-
tirikneskıe dair. 

2/426 {Bursa - Kasım Önadım) - 2 Kânunisaoi 1340 tarih ve 394 sa
yılı HMta Tatili hakkında Kanunun 936 sayılı Kanunla deği
şik 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi Hk. 

2/427 (Bursa - Kasım Önadım) - 1479 sayılı Esnaf ve Sanatikârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunda değişiklik yapılması. Hk. 

2/428 (Bursa - Kasım Önadım) - Genel sağlık sigortası kanunu tek
lifi. 

2/429 (Kastamonu - Safori Tığlı) - Sağlık personelinin tam süre ça
lışma esaslarına dair. 

2/430 (Kastamonu - Salbri Tığlı, Sivas - Azimet Köylüoğlu ve ispat
ta - Süleyman Demirel ile 6 arkadaşı) - Genel sağlık sigortası 
kanunu teklifi. 

H — 

Havale edildiği komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal fşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom< 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom, 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom, 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/431 (Kastamonu - Saıbri Tığlı, Kütahya - Ahmet Mahir Ablum ve 
Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ak-
teditaıiş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanların 
yaşlılık aylıkları Hk. (1/93, 2/437, 2/444, 2/474, 2/481 ile bir
i c i . ) 

t 

(Kastamonu - Sabri Tığlı) - 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun bazı maddelerinin deşgiştirilmesi ve ek madde
ler eklenmesine dair. 
(Kastamonu - Salbri Tığlı, İstanbul - Süleyman Arif Emre ve 
Sivas - Azimet Köylüoğlu) - İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifi. 

2/434 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Halk 
hastalık sigortası kanunu teklif i. 

2/435 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Sağhk personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair. 

ı 
2/436 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - Sosyal sigortalara borçlanma su

retiyle hizmetlerin birleştirilmesi Hk. 

2/437 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna yurt dışında çalışan işlilerimizin emeklilik hakları ile 
ilgili bir ek madde eklenmesi Hk. (1/93, 2/431, 2/444, 2/474, 
2/481 ile birleşti) 

2/438 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 6023 saydı Türk Tabipleri Birliği 
Kanununda bazı maddelerin değiştirilmesine dair. 

2/432 

2/433 

<S5.— 

Havale edfld'iği komisyon S 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Gündemde. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. Komisyonda 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Sağlık ve S 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Sağlık ve S 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler (Sahibi tara 
Kom- F : 87 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Sağlık ve S 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Gündemde. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Sağlık ve So 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/439 (Kastamonu - Sabri Tığlı) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/440 (İstanbul - Süleyman Arif Emre ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) -
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine 
dair. , 

2/441 (Kütahya - İlhan Ersoy ve Sivas - Azimet KöylÜoğlu) - 4792 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 8 . 8 . 1961 günlü 
ve 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (ç) fıkrası
nın değiştirilmesi Hk. 

2/442 (C. S. Nevşehir Üyesi - Ragıp Üner) - 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun 40 nci makidesin in (b) fıkrasının değiş
tirilmesi Hk. 

2/443 (C. S. Nevşehir Üyesi - Ragıp Üner) - Verem savaş dernekleri 
ile Türîc Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna yardim Hk. 

2/444 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 6 arkadaşı) - Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliği ve çalışma süre
lerinin değerlendirilmesi Hk. (1/93, 2/431, 2/437, 2/474, 2/481 
ile birleşti) 

2/445, (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 6 arlkaldaşı) - Genel sağlık si
gortası kanunu teklifi. 

Havale edildiği komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler, İçişleri ve 
Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/446 (İstanbul - Metin Tüzün ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 
sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi Hk. 

2/447 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ile 5 arkadaşı) - İşçi Yardımlaş
ma Kurumu (İYAK) kanunu teklifi. 

2/448 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 sayılı İş Kanununun 1927 
sayılı Kanun ile değiştirilmiş 14 ncü maddesinin 4 ncü bendine 
bağlı 11 nci fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/449 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 506 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 1 nci bölümünün sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve 
II nci bölüm (c) fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2,450 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair. 

2/451 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 506 sayılı Kanunun 79 ve 80 nci 
maddelerinin değiştirilmesi halkkında. 

2/452 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 sayılı Yasanın 13 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/453 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5953 sayılı Yasamn 212 sayılı 
Yasa ile değiştirilmiş 6 nci maddesine 1 paragraf eklenmesine 
ilişkin. 

2/454 (Şıvas - Azimet Köylüoğlu) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair, 

2/455 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - Esenlendirme Genel Müdürlü
ğü (Medikososyal - Tıbbi ve Toplumsal Rehabilitasyon Genel 
Müdürlüğü) kuruluş ve görevleri hakkındaa 

Havale edildiği komisyon S 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Komisyonda 

Sağlık ve 

Sağlık ve 

Sağlık ve 

Komisyonda 

Sağılk ve S 

Komisyonda 

Komisyonda 

Sağlık ve S 

Sağlık ve S 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/456 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1479 sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu) Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesine dair. 

2/457 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 sayüı iş Kanununun 1927 
sayılı Kanun ile değişik 24 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında. 

2/458 (Sıvaş - Azimet Köylüoğlu) - 275 sayılı Kanunun 22 nci madde
sine yeni bir paragraf eklenmesine dair. 

2/459 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 275 sayılı Kanunun 35 nci'mad
desinin 2 nci bendinin 3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin. 

2/460 (Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 sayüı Kanunun 17 nci mad
desinin 2 nci bendinin (b) fıkrasının kaldırılması ve (ç) fıkra
sının değiştirilmesi üe ilgili kanun teklifi. 

2/461 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında. 

2/462 (Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 506 
sayüı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek geçici madde eklen
mesine dair. 

2/463 (Kastamonu - Sabri Tığlı ve Sivas - Azimet Köylüoğlu) -
9.6.1936 tarih ve 3017 sayüı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşküat ve Memurin Kanununa bir ek madde ile bir ge
çici madde eklenmesi hakkında. 

6fc — 

Havale edildiği komüsyoji 

Sağfek ve Sosyal İster ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İştear Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 



Esas 
No. : 

2/464 

2/465 

2/466 

2/467 

2/468 

1 2/469 

1 2/470 

— 

Ö z e t i 

(Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız ve Sivas -
Azimet Köylüoğlu) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fıkrasının 
değiştirilmesine, (fek. 

(Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - 2.9.1971 
tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair. 

(Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - İşçi 
Yardımlaşma Kurumu (ÎYAK) Kanunu teklifi. 

(Kastamonu - Sabri Tığlı ile Ankara - Semih Eryıldız) - Sağlık 
memurluğu kanunu teklifi. 

(Sivas - Azimet Köylüoğlu) - 5521 sayılı İş mahkemeleri Ka
nununun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ve 16 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair. 

(C. S. Zonguldak Üyesi - Ahmet Demir Yüce) - Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Personel kanunu teklifi. 

(Ankara - Semih Eryıldız ve Sıyas - Azimet Köylüoğlu) - 1475 
sayılı İş Kanununa bir madde eklenmesine dair. 

s* -

Havale edildiği komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom, 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom, 

' Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet 
Kom. 

Saflık ye. Şo^a j İşler, Tar^ro, 
grman ye Köy. Jş^eri, Bayındjr-

ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Saghk ye 

Sağhk ve 

Sağlık ve 

Sağlık v 

Sağlık v 

Sağlık ve 

Komisyo 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/471 (Ankara - Semih Eryıldız) - 4841 sayılı Kanunun 1579 sayılı 
Kanunla değiştirilen ek 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (B) 
bendi ile ek 6 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında. 

2/472 (Ankara - Semih Eryıldız ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - 506 
Sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilme
sine ve bu kanuna 4 geçici madde eklenmesine dair 1698 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesinin tadili hakkında. 

2/473 (C. S. Zonguldak Üyesi - Ahmet Demir Yüce) - Sosyal güvenlik 
işlemlerinin birleştirilmesi hk. 

2/474 (Afyonkarahisar - Güneş Öngüt) - Yurt dışında çalışan Türk 
vatandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hk. (1/93, 
2/431,2/437, 2/444, 2/481 ile birleşti) 

2/475 (Ankara - M. Kemal Erkovan ile 3 ark.) - TC Sosyal Konut
lar Kurumu kanunu teklifi. 

2/476 (Konya - İhsan Kabadayı ile Tokait - Faruk Demirtola) - 6772 
sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere ilave 
Tediye Ödenmesine Dair Kanunun 1, 2, 3 ncü maddeleri ile 
4 ncü maddesinin I ve II numaralı bentlerini değiştiren kanun 
teklifi. 

2/477 (Ankara - Mustafa Başoğlu ile 2 arkadaşı) - 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bir ek madde İlavesine dair. 

Havale edildiği komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. ' 

Sağlık ve Sosyal İşler, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler, Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/478 (Adana - Alparslan Türkeş ile 7 arkadaşı) - 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 86 ncı maddesine fıkralar ek
lenmesi hk. 

2/479 (tçel - Süleyman Şimşek) - 1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının 
bazı maddelerini değiştiren ve yeni bazı maddeler ekleyen yasa 
önerisi. 

2/480 (C. S. Rize Üyesi - Talât Doğan) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 80 noi maddesinin başlığının değiştirilmesi ve bir 
fıkra eklenmesi ile 100 ncü maddesinin değiştirilmesi tık. 

2/481 (Ankara - Kenan Durukan) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa ek maddeler eklenmesine dair. (1/93, 2/431, 2/437, 
2/444, 2/474 ile birleşti) 

2/482 (Ankara - Mustafa Başoğlu ile M. Kemal Erkovan) - 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa ek ve geçidi maddeler eklenmesine 
dair. 

2/483 (Tokat - Faruk Demiirtola ile 7 arkadaşı) - Sağlık personelimin 
tam gün çalışma esaslarına dair, 

2/484 (C. S. Rize Üyesi - Talât Doğan) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa bir ek madde eklenmesine dair. 

2/485 (Kastamonu - Vecdi İlhan) - Sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair. 

2/486 (İsparta - Süleyman Demirel ile 6 arkadaşı) - Evli olmayan muh
taç ve kimsesiz kadınlara aylık bağlanması hk. 

Havale edildiği komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Sağhk ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 

Sağılk ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık v 

Sağlık v 

Komisyo 

Gündem 

Sağlık v 

Plan Ko 

Sağlık v 

(Sahibi 
F : 102 

Sağlık v 



— 72 

Esas 
No. : Ö z e t. i 

2/487 (İsparta - Süleyman Demirel ile 6 arkadaşı) - 65 Yaşını Doidur-
ı muş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 

Bağlanması hakkında 2022 sayılı Kanunun başlığından (Muh
taç, güçsüz ve kimsesiz) ibarelerinin çıkartılması ve aynı Kanu
nun 1 ve 8 nci maddesinin tadili hk, 

2/488 (C. S. Konya Üyesi - Erdoğan Bakkalbaşı) - 5434 saydı TC 
Emekli Sandığı Kanununa Geçici Dört Madde Eklenmesi hak
kında 2014 saydı Kanunun geçici 1 noi maddesinin değiştirilme
sine dair. 

2/489 (Konya - İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşı) - Hayati öneme sahip 
madenlerin kamulaştırdması lüc 

2/490 (Urfa - Salih Özcan) - Urf a İh Viranşehir ilçesine bağlı Ceylan-
pınar bucağının ilçe olması hk. 

2/491 (Yozgat - Ömer Lütfü Erzurumluöğlu ile 4 arkadaşı) - Idarei 
Umumdye-ii Vıüayat Kanununun 16.7.1965 gün ve 671 saydı Ka
nunla değiştirilen 116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
ve 1 ek madde eklenmesine dair. 

2/492 (Erzurum - Rıfkı Danışman) - Köy, posta, telgraf, telefon te
sisleri kanunu teklifi. 

2/493 (Edirne - İlhaım Ertem ile 9 arkadaşı) - işçi Yardımlaşma Ku
rumu kanun teklafö. 

2/494 (Bursa - Halil Karaath ile 10 arkadaşı) - Islami ilimler Akade-
müeri kanunu teklifi 

2/495 (Konya - ihsan Kabadayı ile 5 arkadaşı) - 648 saydı Siyasi Par-
itiler Kanununun baza maddelerinin değiştirilmesi hk. (2/496 ile 
bîrleşü) 

Havale edildiği komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ye Ticaret 
ve Plân Kom. 

İçişleri Kom. 

Plan ve İçişleri Kom. 

Bayındırılk, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Adalet ve Anayasa Kom. 
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Esas 
No. r Ö z e t i 

2/496 (İstanbul - S. Arif Emre ile Ankara - Oğuzhan AsSltürk) - 648 
Sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin de^işjüril-
mesi hk. (2/495 ile birleşti) 

2/497 (Edirne - llhami Ertem ile 9 arkadaşı) - Memur Yardımlaşma 
Kurumu kanun teklifi. 

2/498 (Edirne - îlhami Ertem ile 9 arkadaşı) - 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair. 

2/499 (Kırşehir - Mustafa Eşrefoğlu ile 3 ar.) - 5 . 1 . 1961 günlü 
ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve ek maddeler eklenmesi hakkında. 

2/500 (Aydın - İsmet Sezgin ile 11 ar.) - Belediyelerin, belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında. 

2/501 (Konya - İhsan Kabadayı ile 5 ar.) - 635 sayılı Uzman Jan
darma Çavuş Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 

2/502 (Ankara - İsmail Hakkı Köylüoğlu) - 657 sayılı Devlet Memur
ları' Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik efe geçici 8 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında, 

2/503 (İzmir - Neccar Türkcan) - 213 sayılı Vergi U&ul Kanununun 
177 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/504 (İzmir - Neccar Türkcan) - 13 Mart 1329 tariJoK îdarei Umu
miye-! Vilayet Kanununun 116 ve 140 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair. 

2/505 (İzmir - Neccar Türkcan) - 193 saydı Gelir Vergisi Kanunu
nun 23 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/506 (Ankara - 1. Hakkı Köylüoğlu ile 20 ar.) - Devlet Güvenlik 
* Mahkemelerinin Kuruluş ve yargılama usulleri hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

Adalet ye Anayla Kom. 

Plan Kom. 

Milli ,E£jtim ye Plan JCpm. 

Plan ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve İçişleri Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa, Milli Savunma 
Adalet Kom. 

Kanun : 

Komisyo 

Milli Eğ 

Plan K 

Komisyo 

Plan Ko 

Komisyo 

ve Anayasa 

Sağılk ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Sağlık v 

İçişleri ye I$an Kom feşl^i . K 

sîfffe1 xe Mi 1 ^ypm?- <î^m- % l e r i K 



Esas 
No. : 

2/507 

2/508 

2/509 

2/510 

2/511 

2/512 

2/513 

2/514 

2/515 

74 

Ö z e t i 

(Yozgat - Veli Zeren ile 11 ar.) - 439 sayılı Yasanın 1 ve 3 ncü 
maddelerinin (B) fıkralarının değiştirilmesine ilişkin. 
(Trabzon - Rahmi Kumaş) - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Yasanın 6 ncı mad
desine bir bölüm eklenmesi hakkında. 
(İçel - Süleyman Şimşek) - Teknik elemanların askerlik görev
lerinin bir bölümünü sivil hizmette tamamlamalarına dair. 
(Konya - Şener Battal) - 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan 
resmi yüksek okulların üniversite ve akademilere devredilmesi 
hakkında. (1/47, 2/160 üe birleşti) 

(Ankara - İ. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşı) - 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 

(Zonguldak - Abdulmuttalip Gül ile 12 ar.) - 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde ek
lenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici maddelerinin, 
ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik yapılmasına 
dair. 

(C. S. Adana Üyesi - Kemâl Sarıibrahimoğlu) - 1136 sayılı Avu
katlık Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı mad
deler eklenmesine dair. 

(Ankara - Kenan Durukan) - 1475 sayılı iş Kanununun 1927 
sayılı Kanunla değiştirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının de
ğiştirilmesine dair. 

(Tokat - Faruk Demirtola ile 5 arkadaşı) - Tedavi hizmetleri
nin tek sistemle yürütülmesi hakkında. 

Havale edildiği komisyon 

Milli Eğitim Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa Kom. 

Milü Savunma ve Plan Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Plan ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Adalet Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

2/516 (Kahramanmaraş - Mehmet Yusuf Özbaş ile Çorum - Mehmet 
Irmak) - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkında. 

2/517 (Mardin - Fehim Adak ile 10 arkadaşı) - Bitlis il merkezine 
bağlı Güroymak (Nursin) bucağının ilçe olması hakkında. 

2/518 (İstanbul - Nilüfer Gürsoy) - 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 104 ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair. 

2/519 (Ankara - Mustafa Başoğlu) - 1475 sayılı iş Kanununun bazı 
maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci mad
desinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/520 (Trabzon - I. Vecdi Aksakal) - 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasını değiştiren yasa önerisi. 

2/521 (Çorum - M. Kemal Biberoğlu) - 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında. 

2/522 (Bursa - Kasım Önadım) - Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi. 

2/523 (Tekirdağ - Yılmaz Alpaslan ile İzmir - Süleyman Genç) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair. 

2/524 (İzmir - Süleyman Genç ile Tekirdağ - Yılmaz Alpaslan) - 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bazı maddeler 
eklenmesine dair 12 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
değiştirilerek kabulü hakkındaki 1897 sayılı Kanunun geçici 
5 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair. 

Havale edildiği komisyon 
İv 

Adalet Kom. Komisyo 

içişleri Kom. Komisyo 

Plan Kom. Komisyo 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. Sağlık v 

İçişleri ve Plan Kom. İçişleri K 

Adalet Kom. Komisyo 

Dışişleri ve İçişleri Kom. Dışişleri 

Plan Kom. Komisyo 

Plan Kom. Komisyo 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/525 (Kahramanmaraş - Yusuf Özbaş ile 4 arkadaşı) - 7338 saydı Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesi haltkında. 

2/526 (Konya - Şener Battal) - 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

2/527 (Konya - İhsan Kabadayı ile 6 arkadaşı) - Hayvancılık ve Su 
Ürünleri Bakanlığı görev ve teşkilat kanunu teklifi. 

2/528 (Kocaeli - İbrahim Topuz) - 618 sayılı Limanlar Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici madde eklenmesine 
ilişkin. 

2/529 (Giresun - Mustafa Kemal Çilesiz ile 5 arkadaşı) - Hububat un 
ve ekmek kanunu teklifi. 

.» 
2/530 (Mardin - Abdülkadir Timurağaoğlu ile Konya - Şener Battal) -

26 . 1 . 1978 gün ve 2110 sayılı Kanunla değiştirilen 1803 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesine fıkra eklenmesine dair. 

2/531 (İstanbul - Sadettin Bilgiç ile 14 arkadaşı) - 648 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun 5, 15, 16, 17 nci maddelerinin tadili hak
kında. 

2/532 (Balıkesir - Cihat Bilgehan) - Fahrettin Dönertaş'ın özel affına 
dair. 

2/533 (Kütahya - Nizamettin Çoban ile 34 arkadaşı) - 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları dolayısıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini ta-
mamlayamayarak ayrılan askeri Öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilavesi hakkında. 

Havale edildiği komisydn 

Plan Kom. 

Milli SâVutifha ^Köm. 

Anayasa, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri ve Plan Kom. 

Adalet, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Kom. 

İçişleri, Tarım, Orman ve Koy 
İşleri Kom. 

XdaTet Kom. 

Adalet ve Anayasa Kom. 

Adalet Kom. 

Milli Savunma ve Plan Kom. 
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2/534 (Erzincan - Timuçin Turan) - Et ve Balık Kurumundan hayvan
cılığı teşvik kredisi alanlardan yükümlülüklerini yerine getire
meyenlerin anaparayı ödemeleri halinde gecikmeden doğan faiz
lerinin affına dair. 

2/535 (Adana - Alparslan Türkeş ile 4 arkadaşı) - 647 saydı Cezala-
. rın İnfazı Hakkındaki Kanunun 1712 saydı Kanunla değişik 

19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 
2/536 (Kastamonu - Fehmi Acar ile 15 arkadaşı) - Kastamonu Kara

deniz Üniversitesi kanun teklifi. 
2/537 (Ankara - H. Turgut Toker ile 2 arkadaşı) - 20 . 2 . 1968 tarih 

ve 1005 numaralı Kanunun 1 ye 2 nci maddelerinde değişiklik 
yapılması ve Kore Gazilerine aylık bağlanmasına ilişkin 
27 . 4 . 1976 tarih ve 1985 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında. 

2/538 (Kastamonu - Sabri Keskin ile 4 arkadaşı) - Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılması
na dair kanun teklifi. (*) 

2/539 (Bursa - Kasım Önadım ile 10 arkadaşı) - 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci mad
desinin değiştirilmesine dair. (*) 

2/540 (Adıyaman - Kemal Tabak ile Kastamonu - Sabri Tığlı) - Sağlık 
personelinin tam süre çalışma esaslarına dair. 

2/541 (C. S. Tabii Üyesi - Mehmet Özgüneş ile Zonguldak - Avni Gür-
soy) - 22 . 1 '• . 1976 tarihli, 1934 numaralı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kitaplığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ilişkin. 

(*J| Geçen dönemden hitan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Mîlli Savuttma ve Plan «.örn. 

•Karma Kom. 

-Karma Kom. 

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom, 

Tarım, Or 

Komisyon 

Milli 'Eğit 

Milli Savu 

-Komisyon 

Komisyon 

Plan Kom 

Anayasa "Kom. Komisyon 



Esas 
No. : Ö z e t i 

2/542 (Ankara - Mustafa Başoğlu) - 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair. 

2/543 (Rize - İzzet Akçal ile 5 arkadaşı) - 8 Haziran 1959 tarihli 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair. 

2/544 (C. S. Rize Üyesi - Talât Doğan) - 1475 sayılı îş Kanununun 
70 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/545 (C. S. Rize Üyesi - Talât Doğan) - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 104 ncü maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair. 

2/546 (istanbul - Metin Tüzün ile 12 arkadaşı) - 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklen
mesi hakkında. 

2/547 (Konya - Hüseyin Kaleli) - 657 numaralı Kanunun 1897 numa
ralı Kanunla değişik 36 nci maddesinin ortak hükümler (A) ben
dinin (6-a) altbendine bir fıkra eklenmesine dair. 

2/548 (Konya - Şener Battal) - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun, ek 5 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin? 

2/549 (C. S. Tabii Üyesi - Mehmet Özgüneş) - Türk Dili Akademisi 
Kanun teklifi. 

2/550 (Balıkesir - Cihat Bilgehan) - 5434 saydı TC Emekli Sandığı Ka
nununa 2 ek madde eklenmesine dair. 

2/551 (Bolu - Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşı) - 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair. 

Havale edildiği komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan ve Milli Savunma Kom. 

Milli Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 



Esas 
No. : 

3/49 

3/50 

3/51 

* 
3/52 

3/53 

3/54 

(*) 

— 7Ş « r -

TEZKERELER 

Ö z e t i 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1972 yılı Çalışma Raporu ve Bi
lançosu ile 1973 tş Programı ve Çalışma Bakanlığının bu hu
sustaki yazısının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

TBMM'nıin denetimine taibi kuruluşların 1972 mali yılı faali
yetleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerinde yapılan incele
meler sonunda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca ha
zırlanan raporların sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1972 mali yılı bilançosu ile 
faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (*) 

Elektrik işleri Etüt İdaresinin 1972 hesap yılına ait bilanço ve 
faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarının sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

Onta Doğu Teknik Üniversitesi 1972 yılı Faaliyet ve Kesinhesap 
raporunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (*) 

* 
İller Bankası 1973 yılı bilançosu kâr ve zarar cetveli, Müdürler 
Kurulu ve Denetçiler raporlarıyla İmar ve îskân Bakanlığının 
13.5.1974 tarihli ve 18.17 1/226 saydı yazısının suretinin sunul
duğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (*) 

Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

1 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisa'di Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 

Komisyond 



Esas 
No. : Ö z e t i 

3/55 Et ve Balık Kutumu ile Petrol Ofisinin 1972 yılı bilanço, kâr ve 
zarar hesaplarının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (*) 

3/56 Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1973 mali yılı Faaliyet ve 
Kesinhesap raporunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezke
resi. (*) 

3/57 İller Bankası 1972 yılı kâr ve zarar hesaplan ve bilançosunun 
sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (*) 

3/58 Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1973 mali yılı bilançosu 
ile faaliyet raporlarının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezke
resi. (*) 

3/59 Elektrik işleri Etüt İdaresinin 1973 yılına ait bilanço ve faaliyet 
raporlarının sunulduğuna Üişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/60 Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi kuruluşların 
1973 yılı faaliyetleri bilanço kâr ve zarar hesaplarına ait 
Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen rapoı^arın sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/61 Sosyal Sigortalar Kurumunun 1973 yılı çalışma raporu ve bi
lançosu ile 1974 iş programının sunulduğuna ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Koni-

Kamu iktisadi Te&jqbbMeıi JCar-
ma Kcun-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Köm. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Köm, 

Kamu Jk|jsadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar-
ma K«m. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri «Kar
ma Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

3/62 îller Bankasının 1974 yılı Hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar 
hesabının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/63 Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 1973 yılı milli 'korunma 
konsolide bilançoları ile kâr - zarar hesaplarının sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/64 Sosyal Sigortalar Kurumunun 1974 yılı çalışma raporu ve bi
lançosu ile 1975 iş programının sunulduğuna ilişkin Başbakan
lık tezkeresi. (*) 

3/65 Elektrik işleri Etüt İdaresinin 1974 yılına ait bilanço ve faa
liyet ve denetleme kurulu raporlarının sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (*) 

3/66 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1974 mali yılı bilançosu 
ile faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/67 Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi kuruluşların 
1974 yılı faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerinde 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen rapor
ların sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/68 Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1974 mali yılı faaliyet ve 
kesinhesap raporu ile Denetim Kurulu raporlarının sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom, Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Koni* Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 



Esas 
No. : Ö z e t i 

3/69 Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 31 . 12 . 1974 tarihi 
itibariyle konsolide bilançosu ve kâr ve zarar hesaplarının 
sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/70 İller Bankasının 1975 yılı hesap dönemi, bilanço kâr ve zarar 
hesabının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/71 Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine bağlı kuruluşların 
1975 yılı bilançoları üzerine Yüksek Denetleme Kurulunca 
hazırlanan raporların sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezke
resi. (*) 

3/72 Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1975 yılına ait bilanço, faaliyet 
ve Denetleme Kurulu raporlarının sunulduğuna ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (*) 

3/73 Maden Tetkik ve Aramia Enstitüsü Genel Direktörlüğünün 1975 
mali yılına ait bilanço ve yıllık faaliyet raporlarının sunulduğu
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/74 Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mütevelli Heyeti tarafından 
onaylanan 1975 mali yılı faaliyet ve Kesinhesap raporunun 
sunulduğuna ilişkin Başbakanlılk tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kafan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

82 — 

Havale edildiği komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. 

Kamu İktisa'di Teşebbüsleri Kar
ma, Kom. 



— «3 

Esas 
No. : Ö z e t i 

3/75 Sosyal Sigortalar Kurumunun 1975 yılı çalışma raporu ve bi
lançosu ile 1976 yılı iş programının sunulduğunla ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. 

3/76 İller Bankasının 1976 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar 
hesabının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/77 Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankasımn 1976 yılı faaliyet
leri bilanço, kâr ve zarar hesaplan üzerinde Yüksek Denetle
me Kurulunca düzenlenen raporun sunulduğuna ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. 

3/78 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün 1976 
mali yılınla ait bilanço ve yıllık faaliyet raporlarının sunul
duğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/79 Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1976 yılma ait bilanço, faaliyet 
ve Denetleme Kurulu raporlarının sunulduğuna ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. 

3/80 Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi kuruluşların 
1976 yılı bilançoları üzerine Yüksek Denetleme Kurulunca ha
zırlanan raporların sunulduğuna ilişkin. Başbakanlık tezkeresi. 

3/83 Açık bulunan Anayasa Mahkemesi 2 asıl ve 1 yedek üyelik 
için yapılacak seçime dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi. (3/84 ile birleşti) (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz 
sayılmayan işler. 

Havale ediMiği komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom, Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Gündemd 



Esas 
No. : Ö z e t i 

3/84 Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik için seçim 
yapılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 
(3/83 ile birleşti) (*) 

3/85 Yalvaç ilçesi Debbağlar Mahallesi hane 21'de nüfusa kayıtlı 
Ramazan oğlu Emine'den doğma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin 
Çayh'nın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi. (*) 

3/86 İsparta ili Yayla Mahallesi hane 131, cilt 7/2, sayfa 38'de ka
yıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 21 . 3 . 1942 doğumlu Ah
met Mehmet Uluğbay (Ulubay) in ölüm cezasına çarptırıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/87 Malatya Merkez ilçesi îsmetiye Mahallesi hane 122/94, cilt 18, 
sayfa 82'de kayıtlı Hacubekir oğlu Emine'den doğma 1939 do
ğumlu Muzaffer Öner'in, Türk Ceza Kanununun 450/4 - 5 mad
desi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (*) 

3/88 Hendek ilçesi Aşağıçalıca köyü hane 13, cilt 8, sayfa 131 'de 
kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe Şerife'den olma 25.10.1945 
doğumlu Sabri Altay hakkında Türk Ceza Kanununun 450/3, 4 
ncü maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine dair Baş-
Ibafcanlık tezkeresi. (*) 

3/89 Dursunbey ilçesi Naipler köyü hane 15'de kayıtlı Yusuf oğlu 
Şekibe'den olma 25 . 1 . 1947 doğumlu Adem Özkan'ın, ölüm 
cezasına çarptırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/90 Bolu Milletvekili Ahmet Çaıfcmak'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

84 — 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

3/91 Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/92 içel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/93 îzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) ' 

3/94 îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama dokunuknazlığınm 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/95 Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/96 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/97 Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının 'kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/98 Bitlis Milletvekili Mufayettin Mutlu'nun, yasama dokunulmaz-
hğrnın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/99 Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon S 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Rom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 



Esas 
No. : Ö z e t i 

3/100 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı
nın 'kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/101 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. <(*) 

3/102 Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/103 Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü'nün yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/104 İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/105 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/106 Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/107 Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/108 Erzurum Milletvekili İ. Hakkı Yıldırım'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak îçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 



Esas 
No. : Ö z e t i 

3/109 Aiydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına İlişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/110 Mardin Milletvekili Ahmet Tüılk'ün, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/111 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık ifiezkeresi. (*) 

3/112 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/113 Adana Milletvekili Selâıhattin Kılıç'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/114 Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. {*) 

3/115 Ordu Milletvekili Kemal Şensöy'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/116 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/117 Zonguldak Milletvekili Bülent Bcevit'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

87 — 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma KomH Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

3/118 Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/119 Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/120 Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/121 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/122 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/123 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/124 Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/125 izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/126 Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 
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3/127 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/128 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/129 İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlu'nun, yasama doku
nulmazlığının (kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/130 Toikat Milletvekili Cevat Atılgan'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/131 Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile Giresun Milletvekili M. 
Kemal Çilesiz'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/132 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/133 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. •(*) 

3/134 Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/135 Urifa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon So 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Korn., Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Koni., Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom,, Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Korn., Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 



— 90 

Esas 
No. : Ö z e t i 

3/136 Zonguldak Milletvekili Bülent Bcevit'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/137 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/138 Zonguldak Milletvekili Bülent Bcevit'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/139 İçel Milletvekili Nazım Baş'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/140 Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanük tezkeresi. (*) 

3/141 Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/142 Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

3/143 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 

3/144 Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan isler 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom.: 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, ' 



Esas 
No. : Ö z e t i 

3/145 Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/146 İzmir Mill'etvökili Adil Demir'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/147 Erzurum Milletvekili tsmalil Hakkı Yıldırım'ın, yasama doku
nulmazlığının kaMırılmasina ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/148 Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/149 Konya Milletvelkili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/150 Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/151 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 

3/152 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/153 Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/154 Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'mn yasama dokunulmaz-
1 iğinin kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

91 — 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma KomH Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom- Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma KomH Komisyon 
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3/155 Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/156 Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/157 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldınlmasna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/158 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/159 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/160 Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/161 Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in, yasama dokunulmazlı
ğımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/162 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunul
mazlığımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/163 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/164 İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla-
rından Kurulu Karma Konu 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komu 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom.; 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ 
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3/165 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/166 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/167 'İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/168 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevifin, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/169 Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 

3/170 Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevifin, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/171 Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/172 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/173 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/174 Ağrı Milletvekili Mikail Aydemıir'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon So 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom.: Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom4 Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Konij Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyonda 

Anayasa ve Adalet Komisyonla1 

nndan Kurulu Karma Kom. Komisyonda 
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3/175 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/176 İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçm'm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına (ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/177 Niğde Milletvekili Burhan Eoemiş'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/178 Samsun Milletvekili İbrahim Etem Ezgü'nün, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/179 Ankara Milletvekili Teoman Köprülüler'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/180 Zonguldak Milletvekili M. Kemal Anadol'un, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/181 Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/182 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/183 Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/184 Mardin Milletvekili Nurettin Yümaz'ın, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet'Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom-

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ 
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3/185 içel Milletvekili Nazım Baş'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/186 Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'mn, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/187 Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcıoğlu'nun, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/188 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/189 Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/190 îzmir Milletvekili Akın Simav'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/191 Diyarbakır Milletvekili Halil Akgül'ün yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi.: 

3/192 îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/193 Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/194 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla1 

nadan Kurulu Karma Kom.; Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyo 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< Komisyo 
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3/195 Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/196 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun yasama dokunulmaz
hğımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/197 Diyarbakır Milletvekili Halil Akgül'ün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/198 Diyarbakır Milletvekili Halil Akgül'ün yasama dokunulmazhğı
mn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/199 Uşak Milletvekili Galip Çetin'in, yasama dokunulmazhğımn 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/200 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm, yasama dokunul
mazhğımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/201 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/202 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Korkuteli İlçesi Yazır Köyü hane 92, cilt 57/03, sayfa 34'de ka
yıtlı İsmail oğlu Düriye'den olma Ağustos 1951 doğumlu Osman 
Demiroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 450/9 maddesi uyarın
ca idam cezasıyla mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/205 

3/206 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma KOHL 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom^ 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla 
rından Kurulu Karma KOOL 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Adalet Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Koni., 
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3/207 Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü'nün yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/208 izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/209 Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/210 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunulmaz
lığımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/211 Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/212 Sosyal Sigortalar Kurumunun 1976 yılı çalışma raporu ve bilan
çosunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/213 Dördüncü 5 yıllık (1978 - 1982) Kalkınma Planının 16.11.1962 
tarih ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/214 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü gereğince, 
açık bulunan (7) üyelik için yapılacak seçime dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (*) 

3/215 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci maddesi uyarınca, açılk bu
lunan Sayıştay Başkanlığı için yapılacak seçime dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom., Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komdsyonla: 

rından Kurulu Karma Komj. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyond 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Kom. Komisyond 

Plan Karma Kom. Hükümete 

Bütçe Karma Kom. Komisyond 

Bütçe Karma Kom. Komisyond 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

3/216 İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/220 Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/221 Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/222 Konya Milletvekili Tahir Büyükkörükçü'hün, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/223 Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetindin, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/226 İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/227 Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğlu'nun, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/228 Siirt Milletvekili Zeki Çelikerlin; yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi.: 

3/236 Tunceli Milletvekili Ali Haydar Veziroğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/237 Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 
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No. : Ö z e t i 

3/242 Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/246 Rize Milletvekili Yılmaz Balita'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/249 Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/250 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 

3,25! Gaziantep Milletvekilleri Emin Altınbaş ile Celâl Doğan'ın, ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. 

2/252 Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göçmenin, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/253 Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'mn, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/260 Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm ya'sama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/261 Balıkesir Milletvekilleri Sadullah Usumi ve Nuri Bozyel ile İz
mir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, yasama dokunulmazlıkla
rının kadırılmasma ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. - Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom< Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. Komisyon 



Esas • 
No. : Ö z e t i 

3/262 Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldırım'ın, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/263 Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/264 Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/268 İstanbul Milletvekili Abdullah Tomba'mn, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/269 Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz'ın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

3/276 Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma KomH 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Kom, 
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Sayıştay Kamisyonu, Başkan, Sözcü ve Kâtip Seçimi Yapamadığı İçin Millet Meclisi Başkanlığında Bek 
Kesinhesap Kanunu Tasaruanile Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri. 

KESİNHESAP KANUN TASARILARI 

1. — 1967 Bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı. (*) 
2. — 1967 Bütçe yılı DSİ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
3. — 1967 Bütçe, yılı DÜÇ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
4. — 1967 Bütçe yılı Ege Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
5. — 1968 Bütçe yılı Ankara Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
6. — 1968 Bütçe yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
7. — 1968 Bütçe yılı Orman Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
8. — 1968 Bütçe yılı DÜÇ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
9. — 1968 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 

10. — 1968 Bütçe yılı Karayolları Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
11. — 1968 Bütçe yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
12. — 1968 Bütçe yılı DSİ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
13. — 1968 Bütçe yılı Ege Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
14. — 1968 Bütçe yılı İstanbul Teknik Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 

15. — 1969 Bütçe yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kesiinhesap kanunu tasarısı. (*) 
16. — 1969 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
17. — 1969 Bütçe yılı Devlet Hava Meydanlar* Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
18. — 1969 Bütçe yılı DÜÇ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
19. — 1969 Bütçe yılı Ege Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
20. — 1969 Bütçe yılı Hacettepe Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
21. — 1969 Bütçe yılı Hudut ve. Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
22. — 1969 Bütçe yılı İstanbul Teknik Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
23. — 1969 Bütçe yılı Orman Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*.) 
24. — 1969 Bütçe yılı Petrol Dairesi Başkanlığı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
25. — 1969 Bütçe yılı DSİ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
26. — 1969 Bütçe yılı İstanbul Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
27. — 1969 Bütçe yılı Karayolları Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
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1969 Bütçe yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1969 Bütçe yılı Ankara Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kesinhesap 

1970 Bütçe yılı Ege Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Orman Genel Müdürlüğü keslinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Ankara Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Hacettepe Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu 
1970 Bütçe yılı İstanbul Teknik Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı.. (*) 
1970 Bütçe yılı DSİ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı DÜÇ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanun tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı Beden Terbiyesli Genel Müdürlüğü kesinhesip kanunu tasarısı. (* 
1970 Bütçe yılı Petrol Dairesi Başkanlığı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1970 Bütçe yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kesinhesap kanunu tasarıs 
1970 Bütçe yılı Karayolları Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) • 
1970 Bütçe yılı İstanbul Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. <•*) 
1971 Bütçe yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu ta 
1971 Bütçe yılı Karay oları Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı DÜÇ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı Petrol Dairesi Başkanlığı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kesinhesap 

1971 Bütçe yılı Hacettepe Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (* 
1971 Bütçe yılı DSİ Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı Orman Genel Müdürlüğü kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
1971 Bütçe yılı Ankara Üniversfitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
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57. — 1971 Bütçe yılı Ege Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
58. — 1971 Bütçe yılı İstanbul Teknik Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
59. — 1971 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
60. — İ971 Bütçe yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
61. — 1971 Bütçe yılı İstanbul Üniversitesi kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
62. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
63. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
64. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
65. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu t 

sı. (*) 
66. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
67. — 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
68. — Ankara Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
69. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
70. — Ege Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
71. — Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı., (*) 
72. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
73. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
74. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
75. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
76. — Petrol Daiiresi Başkanlığı 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
77. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
78. — İstanbul Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
79. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
80. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*)' 
81. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı, (*) 
82. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
83. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
84. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
85. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
86. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
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87. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1973 Bütçe yılı kesinh 
sarısı. (*) 

88. — Ege Üniversitesi 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
89. — Hudut ve Sahiller Sağblk Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu ta 
90. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
91. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı 
92. —• Ankara Üniversitesi 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
93. — Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
94. — 1973 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
95. —• 1974 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 
96. — 1976 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı. (*) 

(*) Geçen dönemden kalem, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 
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SAYIŞTAY 'BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uyg 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

2. — Ege Üniversitesinin 1967 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğun 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

3. — Türkiye Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve T 
Araştırma Kurumu hesaplarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

4. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlem raporl 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

5. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste fabrikaları ve anatamirhane ve yedek parça depo müd 
leri saymanlıklarının 1966 yılı konsolide bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeres 

6. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste fabrikaları ve anatamirhane ve yedek parça depo müd 
leri saymanlıklarının 1967 yılı konsolide bilançosu hakkında düzenlenen raporun bilanço ile birlikte 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bild 
nin .sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

8. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1968 takvim yılı 
bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

9. — Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 196 
genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

l'Q. — Ankara Üniversitesi 1968 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunuld 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

11. — Orman Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

12. — Bed~n Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bild 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabına a!it genel uyg 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

14. — Ege Üniversitesinin 1968 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğun 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 
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15. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1967 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1968 bütçe yılı kesihesabına ait genel uygunluk 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

1.7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

18. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1969 bütçe yılı ıkesinhesabma ait genel uygunluk b 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

19. — Ceza ve islahevleri ile iş yurtları döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bilanç 
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

20. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste fabrikaları ve anatamirhane ve yedek parça 
leri saymanlıklarının 1968 yılı bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

21. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uy 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

22. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yık kesinhesabma ait genel uygunluk b 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

23. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

24. — Köy İşleri Bakanlığı Topralksu Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletm 
genel bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

25. — Ceza ve islahevleri ile iş yurtlarının 1969 yılı genel bilançosunun sunulduğuna d 
kanlığı tezkeresi. (*) 

26. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı Ikesinhesabma ai 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

27. '— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 
İlde bilançosuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

28. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1968 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk b 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi.' (*) 

29. — Ege Üniversitesinin 1969 bütçe yılı kesintıesabınıa ait genel uygunluk bidiriminin 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

30. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerin 1967 yılı bilanço 
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 
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31. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurumları ve tesislerin 
bütçe yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

32. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildirimi ile eklerinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. {*) 

33. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1967 bütçe yılı konsolide bila 
ve hakkında düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

34. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

35. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinhesabına aiıt genel uyg 
bildiıriıminıin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, (*) 

36. — Hacettepe Üniversitesi 1969 bütçe yılı kesinhesaibına ait genel uygunluk bildirimimin sunu 
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (*) 

37. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimin 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

38. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunlu 
diriminin ilişik olarak sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

39. — Ege Üniversitesinin 1970 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğun 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) . 

40. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1968 takvim 
konsolide bilançosunun sunulduğu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

41. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1968 bütçe yılı konisolide bilanço 
sunulduğu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

42. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 takvim yılı gen 
lançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

43. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1970 bütçe yılı kesinhesabının sunulduğuna dair Sayıştay Başk 
tezkeresi. (*) 

44. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimin 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

45. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bild 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 
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46. — İstanbul Üniversitesinin 1969 bütçe yılı kesirihesabına ait genel uygunluk bildi 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

47. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmelerinin 196 
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

48. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 yılı ge 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

49. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye işletmelerinin 
lide bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

50. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları döner sermayesi 1970 yılı bilançosunun sunul 
yıştay Başkanlığı tezikeresi. (*) 

51. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1970 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

52. — Orman Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk b 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

53. — Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işlet 
genel bilançosu hakkında düzenlenen raporun sunulduğuna ili sikin Sayıştay Başkanlığı tezker 

54. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlik kurumlan 
(Rehabilitasyon) tesislerinin 1966 bütçe yılı konsolide bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sa 
tezikeresi. (*) 

55,. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma tdalre&i Başkanlığı Saymanlığının 1971 takvim yıl 
haikkınlda düzenlenen raporun, bilanço ile birlikte sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 

56. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı kesinlhesalbına ait genel uy 
nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

57. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı kesinhesabına ait genel u 
nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

58. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 
konsolide bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezikeresi. (*) 

59. — Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı dön 
melerin 1969 yılı genel bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

60. — Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, A 
Gübre, Eslkişeîhir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri döner sermayelerinin 
bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 
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61. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 bütçe yılı kesinhesabına ait genel' uygunluk bildiriminin sunu 
na ilişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

62. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 197G bütçe yılı kesinhesabına ait gen 
gu nl'uk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

63. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1971 yılı kesinhesaibına ait genel uygunluk bildiriminin sunuld 
ilişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

64. — Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara. Topr 
Gübre, Eskişehir Topraıksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri döner sermayelerinin 1968 yılı 
bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

65. — Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Topr 
Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri döner sermayelerinin 1969 yılı 
bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

66. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 bütçe yılı kesinhesa'bına ait genel uygunluk bildirimin 
nulduğuna ilişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

67. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1970 büstçe yılı kesinhesaibına ait genel uy 
bildiriminin sunulduğuna ilişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

68. — Devlet orman işletmeleriyle kereste fabrikaları ve anatamirhane ve yedek parça depo müdür 
saymanlılklannın 1969 yılı konsolide bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

69. — Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermay 
letmelerin 1970 yılı genel bilançosunun sunulduğuna ilişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

70. —Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı kesinhesaibına ait genel uygunluk bil 
nin sunulduğuna ilişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

71. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimin 
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

72. — Hacettepe Üniversitesinin 1970 "bütçe yılı kesinhesaibına ait genel uygunluk bildiriminin su 
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

73. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

74. — Onman Genel Müdürlüğünün 1970 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bindirimlinin 
duğuna ilişkin Sıa/yışltay Başkanlığı itezfceresiu (*) 

75. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1971 Bütçe yılı kesinhesabına ait gen 
gunluk bildif timin in sunulduğuma ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 
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76. — HaceiiJtepa Üniversitesinin 1971 Bütçe yılı kesiınhesabına ait genel uygunluk bildirim 
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

77. — Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 Bütçe yılı kesıinhesabına ait genel uygu 
sunulduğunla ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

78. — Egıe Üniversitesi 1971 yılı kesinnes-aıbına aüt genel uyguniuik bildiriminin sunuldu 
yıştay Başkanlığı tetzkeıresi. (*) 

79. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1971 Bütçe yılı kesinıhesabına ai 
bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*)> 

80. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçe yılı ikesinhosabına ait ge 
diriminön sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

81. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 Bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk b 
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi!. (*) 

82. — Karayolları Genei Müdürlüğünün 1971 Bütçe yılı kesinlhesaibına ait genel uygunluk b 
duğunla ilişkin Sayıştay Baskanlığı tezkeresi. (*) 

83. — Petrol Dairesıi Başkanlığının 1972 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bild 
ğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, (*) 

84. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Bütçe yılı kesMıesabına ait genel uygunluk bildir 
na ilüşjk'iin Sayıştay Başkanlığı .tezkeresi. (*) 

85. — İkltisaidi ve Ticari İlimler Akademilerinin 1970 Bütçe yılı kesinhesıabına aiit genel 
minin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

86. — Tdkeî Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerinin 1969 Bütçe yılı konso 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezlkeresi. (*) 

87. — Genel Bütçeye 'dahil dairelerin 1969 Bütçe yılı kes'inheşabıina ait genel uygunluk b 
duğuna iîişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (#) 

88. — İktisaidÜ ve Ticari İllimller Akadternıilerihıin 1971 Bütçe yılı Ikesinhesabına ait genel uy 
nin suınullduğunıa ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. •(*) 

89. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 Bütçe yılı kesıinhesabına 'alfit genel uygunluk bEdirü 
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

90. — Y'allova Kaplıcaları İşletme îdlaresiınm 1970 Bütçe yılı hesap işlemleri ile bilançosu 
laınmıış bulunan raporun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) > 

91. — İkltisıaidi ve Ticari tümler Akaldemilertinin 1972 Bütçe yılı kesinhesaibına ait genel 
minin .süraüJduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezlkeresi. (*) 
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92. —: istanbul Üniversitesinin 1970, Bütçe yılı keşlin hesabına ait genel uygunluk bildlirimin'in sunul 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*)) 

93. — Köy İşleri Bakanlığı Toprakısu Genel Müdürlüğüne bağlı donar sermlaıyeîi (işletmelerin 1970 
ne!: bilançosunun sunulduğuma ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

94. — Devlet Hava Meydanları İşletmıesi Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçe yılı kasinhesabıına ailt ge 
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tteHkeresi. (*) 

95. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçe yılı kesinhesabına ait geneli uygunlulk bMirinlin'n 
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

96. — Ege Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesinheısıaibına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

97. — Kars Özd İdare Müdürlüğünün 1972 yik hesabının incelenmesi sonucu 832 sayılı Kanunun 
maddesi hükmü uyanınca hazırlanmış bulunan raporun sunulduğuna 'ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeres 

98. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 bültçe yılı kesinhesalbına alilt genel uygunjluk İbildirim 
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

99. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, bağlı döner sermayeli sağlık kurumları ve esenleştirm 
haibi'litasyon) tesislerinün 1967 'bütçe yılı konsolide •bilançosunun sunulduğuna ilişkimi Sayıştay Ba 
tezkeresi. (*) 

100. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1972 'bütçe yılı kesinhesalbına. ait genel uygunluk bi 
njin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

10.1. — Bedeni Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1972 'bütçe yılı kesiinhesapma ait genel uygunjluk <biidi 
sunulduğuna, ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (*) 

102. — İmar ve İskân Bakanlığı Afetler Fonu Saymanlığının: 1970 - 1975 yılları hesaplarının alınm 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

10(3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1973 Ibütçe yılı kesinhesajbına a)it genel uy 
'bildiriminin! sunulduğuna, ilişkin Sayıştay Başkaplığı tezkeresi. (*) 

104. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 Ibütçe yılı kesinhesalbına, ailt genel uygunjluk 'bildirimiinjin 
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

105. — Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri hesaplarının Sayıştay Denetimine ahnım,ası gerektiği 
kin Sayıştay Başkaplığı tezkeresi. (*) 

106. — İstanlbul Teknik Üniversitesinin 1971 bütçe yılı kesinhesalbına ait genjel uygunluk bildirimu 
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 
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1Q7. — Genel Bütçeye da,h!il dafireleriin 1970 ibültçe yılı fcesünhesalbına, a,it genel uygunluk 
nulduğunla, lilişküm Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

1Q8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün) 1971 ibütçe yılı kesin|hesa|bına alt genıel u 
njin sunulduğun.a, (ilişkin: Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

109. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün. 1972 Ibütçe yılı kesinthesajbırija ajit genel u 
nin( sunulduğuna, İlişkini Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

110. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe yıllı kesinhesaibınia, al 
'bildirimtinllin sunulduğun^ ilişkin; Sayıştay Baışıkanjlığı tezkeresi. .(*) 

111. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1971 Bütçe yılı hesap işlemleri ile bilan 
yıştay Başkanlığı tezkeresi. 

112. — Genel Bütçeye dahil dairelerin 1970 - 1974 Bütçe yılları kesinhesaplanna ilişki 
bildirimlerinin süresinde hazırlanmaması sebepleri hakkında Sayıştay raporunun sunulduğu 
Başkanlığı tezkeresi. 

113. — İçişleri Bakanlığı sivil savunma idaresi başkanlığı fon saymanlığının 1972 takvim 
çosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

114. — Ceza ve ıslah evleri ile işyurtları döner sermayesi 1971 yılı bilançosunun sunul 
yıştay Başkanlığı tezkeresi. 

115. — Orman Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygu 
sunulduğuna ilişkin sayıştay başkanlığı tezkeresi. 

116. — Orman Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunlu 
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

117. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1973 Bütçe yılı kesin 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

118. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçe yılı kesinhesabına 
luk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

119. — İstanbul Üniversitesinin 1972 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil 
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

120. — Hacettepe Üniversitesinin 1973 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil 
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 



— ı ı a -
o ı . — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1973 Bütçe yüı kesinhesabına ait genel: uygunluk bild 

nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. ' 
122. — Ankara Üniversitesinin i 970 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk büdiriminiiD) sunuldu 

ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
123. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1974 bütçö ydı kesinhesabına ait genel uygunluk bijd 

nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
124. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1973 bütçe yılı kesMıösafoına ait genel uygunluk büdiriraini 

nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

125. — Ankara Üniversitesinin 1972 bütçe yüı kesinhesabına ait genel uygunluk büdiriminin sunuldu 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

126. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1973 bütçe yılı kesinıhesalbına ait genel uygunluk bjldirim^ıi 
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

127. — Ankara Üniversitesinin 1971 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bj^dirirr^in sunuld 
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

128. — Devlet orman işletmeleriyle kereste fabrikaları, Anatamirhane ve yedek parça depo rnüdürlü 
saymanlıklarının 1972 yılı konsolide bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

129. — Yalova Kaplıcaları işletme İdaresinin 1972 - 1975 bütçe yılları hakkında hazırlanmış buluna 
porun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

130. — Devlet orman işletmeleriyle kereste fabrikaları, anatamirnane ve yedek parça depo müdürl 
saymanlıklarının 1971 yılı konsolide bilançosu hakkında düzenlenen raporun ^bilançosu- ile birlikte, sun 
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

131. — Devlet orman işletmeleri, kereste fabrikaları, anatamirnane ve yedek parça, depo ^müdürlü 
saymanhıklarının 1970 yılı konsolide bilançosu hakkmd& düzen^enjerr 
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

132. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1971 bütçe yıh kesinhesaplarına ait genel uygunluk bildirim 
sunulduğuna ü ^ 

(*) Geçen dönerhden kalan, ancak İçtügük geteğtriee hükümsüz1 sa
yılan işler. 
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1487 Numaralı Kanona Göre Korutması Gereken, Ancak Sayıştay Kotnasyono, Başkan, Sözcü ve 
çimini Yapamaflığı İçSn Kundamayan Karana Komisyona GönderiJemedSğfaıden Millet Mecfca Ba 

da Bekleyen Kesinhesap Raporlarına İlişkin Başbakanlık Tezkereleri. 
1. — Boğaziçi Üniversitesinin 1971 - 1972 yık dönemi hesapları ile Yönetim Kuroiunun 1971 m 

ait faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlik ıtezkeresi (*) 
2. — Boğaziçi Üniversiltesioin 1972 mali yılı faaliyet ve kesinhesap raporu ile 1 . 3 . 1972 - 28 

dönemi denetleme raporunun sunulduğuna üişkiiı Başbakanlık tezkeresi. (*) 
3. — Boğaziçi Üniversitesinin 1973 - 1974 dönemi hesapları ile Yönetim Kurulunun 1973 mali 

faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

4. — Boğaziçi Üniversitesinin 1974 yılı dönemi hesaplan ile Yönetim Kurulunun faaliyet ve k 
raporunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (*) 

5. — Boğaziçi Üniversitesinin 1975 bütçe yılma ait faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğu 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (*) 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU 

Dilekçe ^ 
adedi 

381 13 . 6 . 1977 tahinde Komisyonda bulunan dilekçeler. 
1 633 13 . 6 . 1977 tarihinden 1 5 . 4 . 1978 tarmine kadar Komisyona gelen dilekçeler. 
1 257 Bakanlıklara mütalaa almak üzere gönderilen dilekçeler. 

25 C. Senatosu Başkanlığına gönderilen itirazh dosyalar. 
3 Millet Meclisü Başkanlığına gönderilen jfcirazli dosyalar. 

3 299 
135 13 . 6 . 1977 tarihinden 15 . 4 . 1978 tarihine kadar karara bağlanan dilekçeler ile hıfz ed 

çeler. 

3 164 1 5 . 4 . 1978 tarihinde karara bağlanmak üzere Komisyonda bulunan dilekçeler. 

(*) Geçen dönemden kalan, ancak İçtüzük gereğince hükümsüz sa
yılmayan işler 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU RAPORLARI 
Esas 
No. : 

5/6 

5/8 

5/9 

Ö z e t i 

Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şihek'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı tile C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın, 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. 

Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih ye 8 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e ait kararın tatbik edile
meyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu. 
Milli Savunma eski Bakam llhami Sancar'ın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi v& 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. 

Son durum 

Gündemde (S. Sayısı : 69) 

Gündeme girecek (S. Sayısı : 75) 

Gündeme girecek (S. Sayısı : 76) 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

10/1 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri ve 9 arkadaşının, 
deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin geliştirilememesinin 
nedenlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. Komisyonda 
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Esas 
No. : Ö z e t i 

10/2 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri ve 10 arkadaşının, 
bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Öner
gesi, 

10/3 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri ve 10 arkadaşının, 
Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorunlarım saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. 

10/4 Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 40 arkadaşının, TRT 
Kurumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi^ 

10/5 Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 arkadaşının, fındık ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi, 

10/6 Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 arkadaşının, Doğu ille
rinde meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı- sorunların 
saptanması amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/7 Kayseri Milletvekili A. Gani Aşık ve 9 arkadaşının, yurt dışın
da çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik sorunlarım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

Son du 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda (10/13 ile birleşti 

Komisyonda 
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Esas 
No. : Ö z e t i 
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10/ 8 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 10 arkadaşının, Tür
kiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale Linyit Kömür İşletme
sinin kapatılma nedenlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/9 Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve,9 arkadaşının, Diyanet 
İşleri örgütünün yönetimi konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/10 Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşının, MEYAK ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

10/11 Konya Miletveküü Faruk Sükan ve 9 arkadaşının, içişleri Ba
kanlığınca hizmet binalarının satınalınmasında yolsuzluk yapıl
dığı iddialarını saptamak amacıyla Anayas^nm. 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/12 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arkadaşmm, Bor 
tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı jtjedbirlerin saptan
ması amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. 

10/13 Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu ve 9 arkadaşının, Van ilin
de deprem felaketine uğrayan vatanda l̂ajon dujumunun saptan
ması amacıyla Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. 

Son durum 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda (10/6 ile birleştirildi..) 
*Mı$W-& :;tv>Vt W'î ' )v ı'rjfrKj•üW->İ 
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Esas 
No. : . Ö z e t i 

10/14 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşının, karabor
sa satış yapan demir ve çimento bayilerinin saptanması ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. 

10/15 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının, süt 
üreticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirleri sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. 

10/16 Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 arkadaşının, Türk ta-
nmındaki yapısal bozuklukları ve verim artışının sağlanması 
için gerekli önlemlerin saptanması amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/17 Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkadaşının, hah ve 
halıcılığın sorunlarının saptanması amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/18 Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 arkadaşının, gözaltı
na alman bazı kişilere işkence yapıldığı iddialarım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

10/19 Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arkadaşının, Ege tü
tün piyasasında üreticinin zarara uğratıldığı iddialarım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mecüsi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

Reddedildi. (E : 8) 

(Öngörüşmesi yapılmak 
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Ö z e t i 
____ , 

10/20 Artvin MÜt&vekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşının, baaa bakan
ların yaiünlannın gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı 
iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. 

10/21 İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşının, Milli Eği
tim Bakanlığında yapılan uygulamaların yasalara aykırı olup 
olmadığım saptamak amayla Anyasmn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/22 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşının, PoDis Ör
gütü içinde kurulan bazı dernekler konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

tesas 
No. : Son durur^ 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) GÜ 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) GÜ 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) GÜ 




