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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu, 
haşhaş ekimi ve haşhaş fiyatları hakkında gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Görev ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknolo
ji Bakam Abdülkerim Doğru'ya Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsızın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir ek 
madde-eklenmesi hakkında kanun teklifinin (2/561) 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi reddolundu. 
f>v Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Kanun Teklifinin doğru

dan doğruya gündeme 
(2/362) kabul edildi. 

alınmasına dair önergesi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından: 

4 Kasım 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.55'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Sivas 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi Enver Akova 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00' 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: Mehmet Özmen (Gaziantep), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 4 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin, «burada» demek suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan sayın üye?. 

Yok. Yoklama işleri bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başhyoruz. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

L— Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çane-
ri'nin, tütün ekicilerinin avanslarının eksik ödenmesi 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı ko
nuşma istekleri var, bunları karşılayacağım. 

Tütün ekicilerine avansların eksik verilmesi konu
sunda- Çanakkale Milletvekili sayın Orhan Çaneri, 
gündem dışı söz istediniz* Buyurunuz efendim, süre
niz 5 dakikadır. 

-OSMAN.ORHAN ÇANERt (Çanakkale) — Sa-
y iri Başkan,, say m milletvekilleri; tütün ekicilerinin 
bir sorununu huzurunuza getiriyorum. . 

Yurdumuzda -26 ilin 15 bin köyünde tütün tartını 
yapılıyor. Esasen tarım güç bir uğraşıdır, ayrıca tü
tün «tarımı da bu kesim içerisinde en güç uğraşılar
dan birisidir; olağanüstü zot bir iştir, senenin 12 
aynıda üreticiyi meşgul eder, dikim ve hasat -mev
simlerinde günde 16 saatten fazla çalışmayı gerekti
ren bir aile uğraşısıdır. Bu ailelerin bütün fertleri tam 
anlamıyla birer emekçidirler. 

Emekçilerin akıttıkları terin hakkını vermeyi 
amaç kabul eden Ecevit Hükümeti, 1974 yılında tü
tün üreticisinin elinden tutmuş, ona, fukaralığım ye
nebilmesi için tütün mahsulünün değerini vermek gi
rişiminde bulunmuştur. Baş fiyatı, meselâ Marmara 
bölgesinde 31 liraya kadar çıkarmıştır, sıkıntısız ve 
yangmsız bir alım yapmıştır. Ayrıca tütün avansını 
3 liradan 6 liraya çıkarmış ve bu avansları zamanın
da ve: tam olarak ödemiştir. Doğuda, Karaderaizde' 
ve Mafmarada uygulanan bu avans işini genelleştire
rek Ege bölgesinde de uygulamaya başlamıştır. Böy
lece-tütün ekicisi Ecevit Hükümeti zamanında altm 
devrini yaşamıştır. 

Süleyman Demireî'in başkanlığım yaptığı Cephe 
Hükümeti zamanında ise, tütün üreticisi elin tersi Ue 
geriye itilmiş, tütün tüccarlarına ise gerekli imkânlar 
fazlasıyle temin edilmiştir. Her ne kadar Cephe Hü
kümeti 1976'da, meselâ Marmara Bölgesinde tütün 
baş-fiyatım 51 Kra olarak tespit etmiş ise de, ortala
ma fiyat 40 İrayı geçmemiştir. Ahiri sıkıntın olmuş 
ve mahsulün "büyük bir kısmı -yangına gitmiştir. 

Cephe Hükümeti zamanında tütün tarımında, 
girdilerin'-fiyat artışları maliyeti çok yükselttiği gibi, 
paranın deleri-resmen düşürülmüş ve para değerinin 
fülen düşmesi çok hızlı olmuştur. Bugün doların res

mî fiyatı 16j99 lira, markin ise 705 kuruştur. «Fuka
ralığı yeneceğiz» diye işbaşına gelen Cephe' Hüküme
tinin bu beceriksiz fiyat ve para politikası, tütün tüc-
carlanyle Demire! biraderleri günbegün zenginleşti
rirken ve sahte mobilya ve çimento ticaretinden ver
gi iadeleri kasalara' dolarken, tütün üreticisinin elin
deki paralar' eriyip gitmiştir. Bu beceriksiz yönetim, 
tütün emekçUerinin üzerine de bir kara bulut gibi 
çökmüştür. 

Bugün tütün ekicisi 1974 yılına kıyasla fakirleş
miş ve tütün avansına daha fazla muhtaç durunla 
gelmiştir. Ecevit Hükümeti zamanında kilo basma 
3 liradan 6 liraya çdcarılan tütün avansa, £975 ymtf-
da Cephe Hükümetince, 7,5 liraya çıkarılmış olması
na rağmen, 1976, yani bu sene yine 7,5 lira olarak 
dondurulmuştur. 

«Fukaralığı yeneceğim» diye koltuğa oturan De
mire! Hükümetinin ekmeğe, elektriğe, likid gaza, bas
maya, traktöre, tarım ilâçlarına, oduna, çimentoya, 
çaya Ve kahveye zam yaptığı bu yılda üretici, avans 
miktarının en azından 10 lira olmasını bekliyordu. 
Ne çare ki, bu miktar bir sene evvelki avans mikta
rını geçmemiş ve yukarıda da arz ettiğim gibi 7,5 
lira olarak kalmıştır, üstelik tütün avansı üreticiriiri 
zimmeti kârşihğı hakla olan paradır, bir erken öde
medir, ahn teri parasıdır. 

Sayın milletvekilleri, iş avans miktarım dondurV 
makla da kalmamıştır; bu sene bu para hiç bir üre
ticiye, hiç bir ekiciye tam olarak ödenmediği gibi, 
bazı ekicilere de hiç verilmemiştir. 

Tütün ekim bölgelerindeki Tekel memurluklarına 
gönderilen avans ödeme emrinin altında, bir aldat
maca oyununu ispatlayan «7,5 liradan avans ödeyi
niz» kaydına rağmen, hiç bir memurluğa kâfi mik* 
tarda para gönderilmemiş ve «gönderilen parayı ida
re ediniz» telkininde bulunulmuştur. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
\ OSMAN ORHAN ÇANERl (Devanda) — ilk 
avans dağıtım günlerinde ekiciye verilen avans, bu 
samimî olmayan ve göz boyama niteliği taşıyan uy
gulama sonucu, kilo başına 2 - 3,5 liraya kadar dü
şürülmüştür. Bu durumda üreticinin direnişi ile kar
şılaşan' Hükümet, bir miktar daha para göndererek 
avans miktarını 5,5 - 6 liraya yükseltme telâşına düş
müş; fakat hiç bir üreticiye 7,5 lira üzerinden avans 
ödeyememiştir. 
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Tütün tüccarına kredi musluklarını sonuna kadar 
açan bu sömürüden yana Hükümet, tütün üreticisini 
bir sıkıntı içerisine iterek fakirliğe doğru sürükler
ken, onu kandırabileceğini düşünerek başkaca bir 
oyuna daha girişmiştir. Bu oyunun, otomobil bagaj
larında taşman temel oyunlarından farkı yoktur. Ki
lo başına 7,5 lira ödeniyor görüntüsünü verebilmek 
için 500 kilogram üzerinde tütün üretenlerin zimme
tinden % 20-40 oranında kısıtlama yapıldıktan son
ra, kalan zimmet miktarına ödeme yapılmıştır. Ne 
var ki, bilinçli tütün ekicileri bu oyuna konmamışlar
dır; Cephe Hükümetinin kendilerine sahip çıkmadığı 
inancına sahip olmuşlardır. 

Avans işinde samimî ve ciddî davranış içerisinde 
bulunmayan ve ekiciye günbegün fakirliğe doğru 
iten Cephe Hükümetine gerekli dersi vermek kararın
da olan tütün ekicileri, sandık başına gidecekleri gü
nü sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Güneydoğu Kooperatifleri Birliğinde mercimek ve 
çekirdekli üzüm alımında usulsüzlük ve yolsuzluk ya
pıldığı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş, Güneydoğu 
Kooperatifleri Birliğinde mercimek ve çekirdekli ku
ru üzüm alımı konusunda birtakım yolsuzluklar ya
pıldığı iddiasiyle Hükümeti uyan maksadıyle söz is
temişsiniz. Süreniz 5 dakikadır; buyurun Sayın Gü
neş. 

MUSTAFA GÜNEŞ <Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Güneydoğu Kooperatifleri Birliğince alımı yapı
lan mercimek ve çekirdekli yaş ve kuru üzümün alın
masındaki saptamış olduğum bazı usulsüzlük ve yol
suzlukları dile getirmek, Yüce Parlamentoya bilgi 
vermek, bu konuda Hükümet yetkililerini uyarmak 
amacıyle söz almış bulunuyorum. 

Siyasal iktidarların görevi, her türlü devlet hiz
metini yürütmek, toplumun sosyal güvenliğini, ikti
sadî ve ekonomik bütünlüğünü en iyi biçimde sağla
mak suretiyle fertler arasında herhangi bir nedenle 
aynım yapmadan yasaları eşit uygulayarak vatandaş
larına refah ve huzur sağlamaktır. Hükümetler bu 
amaçla kurulurlar. Anayasamızın emri de böyle iken, 
üzülerek belirteyim ki, dört siyasî partinin oluştur
duğu Milliyetçi Cephe Hükümeti bu kurala, Anaya-
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samızın amir hükmü olan bu anlayışa uymayarak ta
mamen ters düşmekte, yanlış bir uygulamanın içine 
girmiş bulunmaktadır. Şöyle ki : 

Sayın Süleyman Demirel'in başkanlığında yürü
tülen Cephe Hükümeti, her konuda olduğu gibi, ik
tisadî ve ekonomik konularda da vatandaşları cephe-
leştirmenin yolunu seçmiştir. Adalet Partili bakanlar 
Adalet Partili vatandaşlarının, Cumhuriyetçi Güven 
Partili bakanlar Cumhuriyetçi Güven Partili vatan
daşlarının, Millî Selâmet Partili bakanlar Millî Selâ
met Partili ve Millî Hareket Partili bakanlar Millî 
Hareket Partili vatandaşlarının kalburüstü olanlarının 
elinden tutup, üçkâğıtçılığı, yalanı, dolandırıcılığı ve 
düzenbazlığı çok iyi bilen kişilerini koruyup onlara 
kredi vermekle, mahsullerinin alınmasında öncelik 
tanınmakla, ağa ve sermayedar olan sınıfın varlığına 
varlık katarak diğer fakir ve gerçek ihtiyaç sahiple
rinin elinden tutmamaktadırlar. 

örneğin; merkezi Gaziantep'te bulunan Güneydo
ğu Kooperatifleri Birliğinin çalışmalarında, bu kayır
macılığı en iyi biçimde görebilirsiniz. Milliyetçi Cep
he Hükümeti, mercimek ve çekirdekli kuru üzümü 
hükümet desteğine almıştır, mercimeğin kilogramını 
650, çekirdekli kuru üzümün kilogramını ise 750 ku
ruş olarak saptamıştır. Bu kararı alırlarken, Gazian
tepliler olarak, Güneydoğu bölgesi halkı olarak sevin
miş, Hükümete teşekkür etmiştik. Zira, özellikle Ga-
ziantep'in geçim kaynağını bağcılık, fıstıkçılık ve tar
la ziraatından elde edilen tarımsal ürünler teşkil eder. 
Bu mahsuller üretici çiftçinin dindeyken değerlendi-
rilmezse, Gaziantep çiftçisi aç ve perişan bırakılmış 
olur. 

tşte, bu yılki mahsul döneminde Gaziantep, Ur-
fa, Maraş ve diğer komşu illerin tarımsal gelirlerini 
mercimek teşkil etmişti. Vatandaş, mercimeğini Gü
neydoğu Kooperatiflerine verebileceği ümidindeydi, 
ama veremedi. Şu anda Gaziantep çiftçilerinin mer
cimeği yağmurun altında, harman yerinde, çekirdek
li üzümü ise ya çuvalında veyahut Güneydoğu Koo
peratifler Birliği ile Tekel idaresine veremediği için 
yine yağmurun altında, aracı tüccann kapısında bek
lemektedir. 

Çiftçi, ne mercimeğini ve ne de çekirdekli kuru 
üzümünü, Hükümetin karar alıp kamuoyuna ilân et
tiği mercimek için 650 kuruş, üzüm için 750 kuruş
tan satamamış, yine 350 -• 450 kuruştan aracıya, tüc
cara kaptırmıştır ve de kaptırmaktadır. Ama, Güney
doğu Kooperatifler Birliği, mercimek ve kara üzüm 
alımı yapmamış mıdır? Yapmıştır; fakat hakiki müs-
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tahsilden değil, bu alımı daha çok malını kooperatife 
vermekte kasıtlı olarak güçlüklere sevk edildiği için 
mecbur bırakılmak suretiyle 650 kuruşa alınması ge
reken mercimeğini 350 - 400, 750 kuruşa alınması 
gereken kuru üzümünü 300 -. 400 kuruşa alan tücca
ra, aracıya kaptırdığı için, Güneydoğu Kooperatifler 
Birliği, mercimek ve kuru üzümü aracıdan, tüccar
dan almıştır ve köylü mağdur edilmiştir. 

1974 yılında Ecevit iktidarı zamanında köylümüz 
mercimeğini de, üzümünü de, hâsılı, yetiştirdiği her 
nevi mahsulünü aracıya, tüccara kaptırmadan Hükü
metin tespit ettiği taban fiyatına uygun olarak İkti
sadî Devlet Teşekküllerine ve kooperatiflere verebil
mişti. Köylünün cebi o zaman para görmüştü, yüzü 
gülmüştü. 

BAŞKAN — Sayın Güneş süreniz bitiyor efen
dim. 

MUSTAFA GÜNE,Ş (Devamla) — Yıllardan be
ri ödemediği borçlarını Ecevit döneminde taban fi
yat politikası sayesinde ödemiş, mutlu bir dönem ge
çirmişti Türk köylüsü. 

Sayın Hükümet, bu konuyu tarafsız bir görüş 
içinde, müfettişlerini gönderip inceletirlerse, iddiaları
mızın doğruluğunu görürler. Alım merkezlerinde koo
peratifler adına alımı yapan eksper, işçi ve birtakım 
memurların tüccarlarla, aracılarla gayet kurnazca iş
birliği yaptıklarım görürler. Hakiki üreticinin de han
gi nedenlerle binbir güçlükle, masrafla elde ettiği ürü
nünü veremediğini, objektif olarak anlarlar. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, sizin o üç sayfanızı 
okuma imkânınızı sağlayacak zamanımız yok efen
dim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Hay hay. 
Şayet Hükümet, Yüce Meclise yerdiğim bu bilgi 

ışığı karşısında uyanıp, bu yolsuzluğu tahkik ve tet
kik ettirme gereğini duyarsa, görevlendireceği kişiler 
mercimek ve kuru üzümün yüzde kaçının halihazırda 
bu işin ticaretini yapan aracıdan ve yüzde kaçının ha
kiki köylü ve müstahsilden alındığını görürler. Yine 
bu görevliler bir tarafsızlık içinde inceleme ve araş
tırma yaparlarsa, Güneydoğu Kooperatifleri Birliği
ne en çok mercimek ve üzüm satan tüccar ve aracı
ların yüzde yüzüne yakınının Adalet Partililerin, Gü
ven Partililerin... 

BAŞKAN — Saym Güneş, Sayın Güneş... 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başka

nım, bitiriyorum. 

| BAŞKAN — Efendim içtüzüğe göre, size o üç 
I sayfayı okutacak zaman yok; benim için de, sizin 
I için de. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başka
nım, toparlıyorum. 

I BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen son cümlele-
I rinizi söyleyin efendim. Sözünüzü kesmek zorunda 
I bırakmayın beni. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Hay hay, bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

I Millî Hareket ve Millî Selâmet Partili olan vatan-
I daşlann kalburüstü olan ve üçkağıtçılıklarla ün yap-
I mış kişiler oldukları faturayla resmî kayıtlardan sap-
I tanabilir. Hatta, alman mrecimek yeniden ve gerçek-
I ten bu işin ehli olan mütehassıs ve laboratuvarlarca 
I analize tabi tutulursa... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, toparlama böyle ol-
! maz efendim, rica ediyorum sizden. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başka-
I mm, bitiriyorum. 
I BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, sözü̂ -
I nüzü kesmek zorunda bırakırsınız beni. Süreniz geç-
I ti, rica ediyorum. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Hay hay bi-
I tiriyorum efendim. 
I ... işte o zaman bu alım işinde görevli kişiler, 

kooperatifin, devletin ve kooperatif ortaklarının za-
I rarma çalıştıklan, kişisel çıkar sağladıkla», devleti 
I zarara uğrattıkları apaçık görülebilir. 
I BAŞKAN — Sayın Güneş, o sayfayı okutturmam 
I efendim size. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Son cümlem 
I efendim. 
I BAjŞKAN — İmkânım yok efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Saym Başkan, 
I son cümlem efendim. 
I BAŞKAN — Çok rica ediyorum, beni zor durum-
I da bırakıyorsunuz efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) Sayfayı atlı-
I yorum, cümlemi bağlıyorum. 
I BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, sözünüzü 
I keseceğim. 
] MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bağlıyorum 
I Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Süley-
I man Demire], Hükümet Başkam olarak bunu hatır-
I lamalı. Zira, kendisinden önceki bir Başbakanın, yi-
I ne çıkarcılar tarafından ipe gittiğini hatırlamalıdır. 
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^Jgu gedenle, vurgunculara meydan vermeden, ha
kiki müstahsilin malının alınması için, Güneydoğu 
Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne bu hususta gerek
li emirleri vermelidir. 

Yüce Parlamentoyu saygılarla selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

3. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, ülke
mizdeki trafik sorunları konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

. BAŞ&4N . ; r - Manisa Milletvekili Sayın Veli Ba-
kırjı, ülkemizdeki trafik sorunlanyle ilgili olarak söz 
istediniz. Sizden de, konuşmaya başlamadan önce ri
ca ediyorum, lütfen 5 dakika konusundaki hassasiye
timize ve İçtüzüğün hükmüne riayet ediniz. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

tJlkemiz, bugünlerde tam bir trafik anarşisinin 
içine düşmüştür. Geride bıraktığımız aylarda binler
ce, yurttaşımız, trafik kazaları sonucu hayatlarım kay
betmiştir. 

Bir büyük gazetemizin bu konuda açmış olduğu 
kampanya, ye trafik kazalarını her gün resimleyerek 
sütunlanna geçirmesi, bu kazaların hangi boyutlara 
ulaştığını bize açıkça göstermektedir. 

Kıbrıs çıkartmasında şehitlerimizin sayısını soran
lar, karayollarını salhaneye çevirmelerinin hesabım 
vermelidirler. 

Her gün birçok yurttaşımız can verirken, Hükü
met bu konuda susmaktadır. 

Aslında, trafik kazaları, ülkedeki bozuk düzeni 
yansıtmaktadır ve öyle gösteriyor ki, bu kazaların 
önü^e.gççrne. olanağı, Cephe Hükümetinin bu düze
ninde kalmamıştır. Bu düzen rüşvet düzenidir ve bu 
HUJ^met de, rüşvet almayı da, vermeyi de hoş gör
mektedir. 

Üzülerek ve açıkça söylemek zorundayım ki, tra
fikte rüşvet olayları, para karşılığı ehliyet satmalar, 
artık belli bir bareme bağlanmıştır. 

Ehliyet, arabayı kullanmasını bilene değil, parayı 
verene verilmektedir. Bugün İstanbul'dan alman eh
liyetlerin sıra numaraj^rı, bütün Türkiye'de verilen 
ehliyet sıra numaralarını aşmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanımıza, ehliyet rüşvet baremle
rini, İstanbul rayiçlerine göre sunmak istiyorum: 

Traktör ehliyeti : 3 bin lira. 
Amatör ehliyet : 8 bin lira, 
Profesyonel ehliyet : 10 bin lira. 
Ağır vasıta ehliyeti : 15 bin lira karşılığında sa

tılmaktadır. 

Bu kürsüden şu iddiada bulunuyorum : Eğer dev
let büyüklerimizden birisi, örneğin Sayın İçişleri Ba
kanımız ehliyet almak istiyorlarsa, gün beklemeden, 
sınava girmeden, kendisine İstanbul'daki şebekelerden, 
8 veya 10 bin lira karşılığında bir ehliyet alma olanağı 
her zaman vardır. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sahi mi? 

VELİ BAKİRLİ (Devamla) — Değerli arkada
şım, bunun sıkıntısını Muğla'da biliyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, buyurunuz efendim, 
karşılıklı konuşmayınız. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hayır, Sayın Bakana 
diyorsun da. 

VELİ BAKİRLİ (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partililer içinde böyle şebekede olanlar yok. Biz alış
madık rüşvet dalaveresine, kredi dalaveresine. 

BAŞKAN — Sayın Demir, siz de müdahale etme
yiniz efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakirli. 

VELİ BAKİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, «Dandi jikleti, oksijenli Tursil'li, mavi bon
cuklu Alo'lu büyük Türkiye» yutturmacası ile ulusu 
uyutan, «tapuyu deldirhnem». diyen Başbakana .rağ
men, tapulu arazilere fabrika temeli atanlardan, bir 
milletvekili olarak benim de küçücük bir dileğim var. 

Oldu olacak, İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ehli
yet satan, aslında ölüm satan fabrikanın da açılış 
törenini yaparlarsa, ülkemiz çoktan çalışan; ama 
resmî töreni yapılamayan yeni bir tesisi resmen kazan
mış olur. 

Bu konuşmamı, Cephe Hükümeti adı altında rüş
vet iktidarı kuranlara saygıyle sunuyorum. (C. H. P. 
şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakirli. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
6/181 esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çı
karılmasma, dair önergesi (4/198). 

BALKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

. Sunuşlar bölümünde, sözlü sorulara ilişkin geri al
ma istemleri var, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminin «Sözlü Sorular» bölü

münün 100 ncü sırasında yer alan 6/181 kayıt no. lu 
sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştir. 

2. —' Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, 6/183 esas 
numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılmasına 
dair önergesi. (4/197) 

BAŞKAN 
efendim : 

Bir başka istek var, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminin «Sözlü Sorular» bölü

münün 102 nci sırasında yer alan 6/183 kayıt no. lu 
sözlü soru önergemi yazdı cevap aldığımdan geri alı
yorum. 

, Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Abdi özkök 

BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştiir. 

•3}r.iT- İçel MületveMi/ÇralMjgyfoğlu'nun, 6/333 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılma -
sına dair önergesi (4/196). 

BAŞKAN — Bir başka istek var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünün 242 nci 

sırasında bulunan 6/333 esas numaralı Ulaştırma Ba
kanından sözlü soruma yazıh cevap aldığımdan gün
demden çıkarılmasını arz ederim. 

°Sa>^aıtrala. 
İçel 

Oral Mavioğlu 
BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştir. 

4. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 6/336 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılma
sına dair önergesi (4/199). 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminin «Sözlü Sorular» bölü

münün 24S nci sırasında yer alan 6/336 kayıt no. lu 
sözlü som önergemi yazdı cevap aldığımdan geri alı
yorum.: . ;.."• ,-. ?-!..•.•_ -*s\: 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla, i n 

Adana 
tlter Çubukçu 

BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştir. 

5. — Muğla Milletvekili Halil T)ere'nin, 6/348 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılma
sına dair önergesi (4/201). 

BAŞKAN — Bir başka istek var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına "'"' 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünün 257 nci 

sırasında bulunan 6/348 esas numaralı Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soruma yazılı cevap aklığım
dan gündemden çıkarılmasını arz ederim, 

Saygılarımla. 
Muğla 

HalU Pere 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

6. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'ın, 6/351 
esas numaralı sözlü* şoruşymn- gündemden &kml*m-
sına dair önergemi (4/200). - ; — :.•-••-,< •;'-"•:."• 

BAŞKAN — Bir başka istek var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa ^ 
Millet Meclisi Gündeminin «Sözlü Sorular» bölü

münün 259 ncu sırasında yer alan 6/351 kayıt no. Jju 
sözlü sora önergemi geri alıyorum. , 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Çorum 
Cahit Angın 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

7. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 6/353 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden^ çıkarılma-, 
sına dair önergesi (4 / 202). _r 
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BAŞKAN — Bir başka istek var, okutuyorum : 
4.11.1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünün 261 nci sı

rasında bulunan 6/353 esas numaralı Başbakandan 
sözlü soruma yazılı cevap aldığımdan gündemden çı
karılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
îçel 

İbrahim Göktepe 
BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 6/362 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılma
sına dair önergesi (4/203). 

BAŞKAN — Başka bir öneri var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünün 271 nci 

sırasında bulunan 6/362 esas numaralı Başbakandan 
sözlü soruma yazılı cevap aldığımdan gündemden çı
karılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Halil Dere 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

'9. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
ahnmasma dair önergesi (2/286, 4/204). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Şener 
Battaî'ın «Sıra sayısı 205'de mukayyet Türk Ceza Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kamın teklifimin tçtüzüğün 38 nci maddesine 
göre, gündeme alınmasına» dair bir önergesi var. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN -— Söz mü istiyorsunuz? Buyurun 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim o 
önerge reddedilmişti. 

BAŞKAN —- Saym Uysal, o değil efendim, bu 
başka. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Türk Ceza Kanununun 2 nci faslında yazılı hü
kümlerin değişikliğiyle ilgili kanun teklifimiz, daha 
evvel Adalet Komisyonunda görüşülmüş ve gündeme 
alınmıştı; ancak 11 Şubat 1976 tarihinde, İctüzüğü-
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müzün 45 nci maddesi gereğince Adalet Komisyo
nu yeniden teşekkül ettiğinden, mezkûr kanun tekli
fimizi geri almıştı. 

Bu geri alındıktan sonra geçen müddet İçtüzüğümü
zün 38 nci maddesinde yazılı 45 günlük süreyi geçti
ğinden dolayı yeniden gündeme alınması hususunda 
Sayın Başkanlığa önergemi takdim ettim. 

Bu önergemi açıklamak üzere ve oylarınızla gün
deme girmiş meselenin bir daha gündeme girmesi hu
susunda talepte bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, insanlar manevî vasıf
larından dolayı kâmil sayılan yaratıklardır. Yani, 
insanı, insan yapan, manevî inanç ve değerlerle mü
cehhez oluşudur. Bu bakımdan, moral yönü büyük 
önem taşımaktadır. İnsanlık tarihi, manevî değerle
re inanan toplumların mesut; maddeci, lıiççî toplum -
farın bedbaht olduklarının ve batıp yok olduklarının 
misalleriyle doludur. 

İlik insan, din, Allah ve manevî değer fikrîne sa
hip ve bunların yüceliğine inanıyordu. İnsamn mü
tekâmil oİUşü, önün moral değerlere sahip olması de
mektir. 

İşte insanlık tarihi için bu derece önemli moral 
değerlere, her ne suretle olursa olsun yapılan, tah
kir, tezyif, tecavüz, toplumdaki sosyal huzuru dahi 
rencide edecektir. Sosyal huzurun idamesi ve vic
danların itminanı bakımından inançlara hürmet 
esas olmaktadır. Bir kimsenin iffet, ismet ve namusu
na sözlü veya fiilî tecavüz, onun bir manada ve esas 
manâda manevî hürriyetinin ihlâli sayılmaktadır. 
Fertlere, kendisine murtabıt bu fiil ve tecavüzler, 
kanunda, şiddetle tecziye edilecek müeyyidelerle tak
viye edilirken, onların fikriyatının teşekkülünü ve 
tasavvurlarının ve telâkkilerinin genişliğini tayin eden 
mânevi inançlar manzumesine tecavüzlerin mUeyyi-
delendirilmemiş olması veya çok hafif cezalarla ftıüey-
yîdeknd irilmiş olması, kanun tekniği kadar kanun
larımızın ruhu ile de tenakuz teşkil eder. 

Bu arada, tezyif, tahkir, tecavüz ve sövme fiille
rinin hürriyet suiistimali olduğunda »iiphe yoktur. 
Bu bakundan, toplumda fertlerin karşılıktı münase
betlerinde tezyif, tahkir, tecavüz yerine iyi niyet, sev
gi, müsamaha ve kardeşlik esasları kaim olmalıdır. 
Batı memleketlerinde bile bizim teklif ettiğimiz ce
zaların daha ağır hükümlerle tedvin edildiğini belirt
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ön izahatımdan son
ra, Türk Ceza Kanununun 102 nci faslında yazıh, 
175 nci maddeden başlayan, Devletçe tanınan dinle-
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ri tahkir, tezyif edene 30 lira ceza verileceği, veya 
mabetlerdeki eşyayı tahrip eden, bozan, ibadeti ön
leyenlere 50 lira ceza verileceği gibi; keza, kabristan
ları tahrip eden, ölüyü çalanlara iki ay ceza verile
ceği gibi, son derece manevi htirriyetterle bağdaş
mayan cezalar tedvin edilmiştir. 

Tarafımızdan, bu 2 nci fasıl ile ilgili tadil teklif
lerimiz bu cezaları diğer şahsî hürriyetkre, meselâ 
bir kimsenin iffet ve namusuna söven kimse, fiilen 
o hadiseyi ika etmediği halde ağır ceza alıyor. O ma
nevi hadise ile orantılı olarak verilecek ceza, onun 
inanç sistemine, inanç manzumesine di! uzatıldığın
da daha ağır olmalıdır. Oysa ki, Ceza Kanunumuzda 
bu hususta tenakuz ve hafiflik görülmektedir. Alla-
ha, dine, imana, manevi mefhumlara, kitaba, mabet
lere, her türlü kötülüğü yapmak isteyenlere, Anaya
samızın manevî havası, manevî üslubuna uygun ceza
lar düzenlenmelidir. 

İşte bu kanun teklifimiz bunları tanzim etmek
tedir. Gündeme alınmasını arz ve talep ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Uysal, buyurun efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisinin açıldığı günden bu yana bazı çok 
önemli sorunları kapsayan, gerçekten üzerinde ti
tizlikte, dikkatle durulması gereken, ülkemiz içir. bü
yük, önemli ve derin yankıları olabilecek olan bazı 
konular üzerinde arkadaşlarımızın hazırladıkları 
yasa önerileri; kimisi Komisyon gündemine ahnmış 
bulunan, kimisi de daha görüşülmemiş olan teklifleri 
38 nci maddeye dayanarak Meclis Genel Kuruluna 
doğrudan getirme çabaları her gün çoğalmakta ve 
yoğunlaşmaktadır. 

Hiç kuşkusuz Sayın BattaFın burada ifade ettiği 
konu, gerçekten önemli bir konudur. Dince kutsal 
sayılan bazı müesseselere ve kavramlara karşı, onla
ra saldırgan hareketlerde bulunanları cezalandırmak 
elbetteki Türk Ceza Kanununun kendi vamsı içerisin
de yeri olan, yine hiç kuşkusuz dikkatle üzerinde du
rulması gereken bir konu olarak bir yasanın bugün
kü koşullara göre o maddelerinin yeniden düzenlen
mesi isteğini tabiî karşılamamak mümkün değildir. 

Ancak, bu Komisyonda böylesine bir konu Türk 
Ceza Kanununun hem sistemi ve yapısı içerisinde 

dikkatle incelenmesi gereken bir konu olarak karşı
mıza çdunakta, hem de Anayasamızın, 1961 Anayasa
sının ve son değişikliklerle yürürlükte bulunan Ana
yasamızın temel ilkeleri açısından, özgürlük açısından, 
birtakım kavramlar açısından, birtakım, uzmanlarca 
komisyonlarda enine boyuna, teklif sahiplerinin de 
görüşlerini orada ifade ederek bu konuyu çözmenin, 
bir hata yapmadan çözmenin, titizlikle ve dikkatle 
üzerinde durarak çözmenin daha doğru olacağı açık
tır. 

Arkadaşımız, elbetteki 45 günlük bir süre içerisin
de görüşülmemiş bir yasa önerisini 38 nci maddeye 
göre Mdlet Meclisinin gündemine aldırma hakkına 
sahiptir. Bu yetkisini kullanarak arkadaşımız buraya 
geldi, konuyu açıkladı. İfade ettiği hususlara, gerekçe
lere katılmamak mümkün değildir. Ama konu hassas 
bir konu, uzmanlık isteyen bir konu, dörtbaşı ma
mur tartışılması gereken bir konudur. Kaldı ki, bura
daki konuşmasında da arkadaşımızın belirttiği gibi 
Anayasa Komisyonunun gündemine ahnmış bir konu
dur. Gündeminde görüşülmek üzere olan bir konu.. 
Bunu, lütfen arkadaşalarım, bu kadar hassas, bu ka
dar önemli konuları 38 nci maddeyi işleterek gündeme 
getirmekten kaçınalım. Böylesine bir konunun, gün
deme komisyonda ahnmış bir konunun, yukarıda tar-
tışdıp bir yanlış yapmadan bu yasa önerisini, Türk 
Ceza Kanununun değiştirilmesi istenilen maddesine 
uygun ve gerekçede ifade ettiği husustan kapsayacak 
teknik bir konu, sosyal bir konu, Anayasanın espri
sine dayah bir konu, içeriğine dayalı bir konu ola
rak lütfen komisyonda uzmanların da katılmasıyle 
enine boyuna tartışarak buraya getirme yolunu iz
leyelim. 

Bu bakımdan, 38 nci maddeyi kullanmayalım ve 
bu arkadaşımızın haklı isteğini daha çabuk buraya 
gelmesini sağlamak üzere, lütfen Anayasa - Adalet 
Komisyonu biran önce toplanıp bu mesele üzerine 
eğilmeli, konuyu orada tartışmalı, bir rapora bağla
yıp Meclisimize sunmalıdır. O bakımdan, buradaki 
bu önerinin-reddedilmesi gerekmektedir, böyle düşü
nüyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar). 
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IV. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanve-
killiği için seçim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz 
uyarınca seçimlere geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanında boş bulunan 
Ve İçtüzüğümüze göre Millî Selâmet Partisi Grupu-
na düşen bir Başkanvekilliği seçimini ilk defa yapa
cağım. 

Millî Selâmet Partisi Grupunca Gümüşhane Mil
letvekili Sayın Mehmet Orhan Akkoyunlu aday gös
terilmiştir. Sayın Akkoyunlu'nun adaylığını Yüksek 
Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Ken
disini tebrik ederim. 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru ve aday listesi. (3/173) (S. Sayısı: 57) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize 
göre Anayasa Mahkemesinde açık bulunan İ asıl 
üyelik için seçim yapılacaktır. Bu üyelik için Ana
yasa - Adalet Karma Komisyonunca gösterilen aday
ları tekrar okutuyorum efendim. 

«Aday listesi: 
Şahap Kitapçı Yargıtay Üyesi 
Nahit Saçlıoğlu Askerî Yargıtay 2 nci Bask. 
Orhan Tüzemen Danıştay Üyesi 
Fuat Azgur Danıştay Üyesi 
Raf et Tüzün Askerî Yargıtay Başkam» 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okuttuğum 

adaylar arasından bir tanesine oy verilecektir. Bir 
mühürlü oy pusulalarını ve oy zarflarını dağıttırıyo
rum efendim. İsim yazıldıktan sonra oy pusulaları 
kürsüde bulunan kupaya atılacaktır efendim. 

Oy pusulalarını dağıtalım. 
Sayım Döküm Komisyonu için 5 kişilik üye ismi 

tespit edeceğim efendim. 
Sayın İlhan Aytekin?.. Yok. 

(1) 57 S. Sayılı basmayan 30.5.1974 tarihli 
90 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Abdi özkök?.. Burada. 
Sayın Halil Dere?.. Yok. 
Sayın Ali Elverdi?.. Yok. 
Sayın Fevzi Fırat?.. Burada. 
Sayın Çetin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Kemal Okyay?.. Burada. 
Sayın Mustafa Tayyar?.. Yok. 
Sayın Kemalettin Gökakın?.. Burada. 
Sayın Zekiye Gülsen?.. Burada. 
Değerli arkadaşlarım, oylama işlemine Adana 

İlinden başlıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırın. 
Sayım Döküm Komisyonuna adı çıkan arkadaş

larımız lütfen yerlerini alsınlar efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayım Döküm Komisyonu tezkere

sini okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye

lik için yapılan seçime 46 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 
Arz olunur. 

Üye 
Bolu 

Abdi Özkök 
Üye 
Kars -

Kemal Okyay 

Üye 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Üye 
Konya 

Kemalettin Gökakın 
Üye 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

BAŞKAN — Tezkereden anlaşılacağı üzere, Ge
nel Kurul salonunda görüşmeler için yeterli ço
ğunluğumuz kalmamıştır. Bu nedenle, gündemimiz
de yer alan konulan sırasıyla görüşmek için 
9 . 1 1 . 1976 Sah günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16,28 

)>m<* 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

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

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranırları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden ötüştü
ğünü incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

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

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

4. — İçel Milletvekili Oral Mavroğlu ve 9 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama* 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

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

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularınm kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 8S nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

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

arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüiksdkokulla- I 
nrMa meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi- I 
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap- I 
ta'mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi I 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir I 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) I 

ili. — Adana M tletvekili Emin Bilen Tümer ve I 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı !kârı, maliyet I 
fiyatı artışını, aynı c ns ilâç ve benzeri kimyevî mad- I 
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge- I 
relkli tedbirleri sapta'mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, I 
Millet MeclJsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddede- I 
ri uyarınca bir Mecis Araştırması açılmasına ilişkin I 
'önergesi. (10/27) 

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

13; — Afyonkaraihisar Milletvekili Süleyman I 
Mu'lu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl- I 
ma'sı, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
'özel selktöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kıslmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4)' 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

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

16. — Adana Milletvekili Osman Çitmik ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulu's çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde

leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

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

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

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

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

22. — Adana Milletvekili O'sman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak' amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İn'şaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptatmak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-
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günün 102 neti maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesli. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan! ve 9 
arkadaşınım, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-
Itışmalarımiın neıdenleninıi saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 ndi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bıir Meclis Araştırması açıllması-
ma ilişkin önergesi. (10/39) 

25.. — Denizli Milletvekili Fııait Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerimi saptamak 
a'mıacıiyle Anayasamun 88 nci, Milat Mecisi İçtüzü
ğünün 102 indi maddesi uyarınca 'bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesıi. '(10/40) 

26. — Afyonkaralhisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşınım, toplumumuzda anarşi ya-
raitarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
Idış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Mıilet Meclisi içtüzüğünün 102 
ndi maddeleri uyarınca Ibir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (1Q/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar-
kaidaşınım, gül üretimimi geliştiirrraek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek -
3li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına (ilişkin öner
gesi, (10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü KJOÇ ve 24 
arkadaşının* Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasalda belirtilen (ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak annacıyle, Anayasanın 
88 nci, Milat Meclisi içtüzüğünün 102 ndi mad
deleri uyanınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mail kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

30. — Adana Milletvekilli Osman Çıtırık ve 9 
iafka!da;şının, vergi iadesi, sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini 'bulup tat
bikimi sağlamak ve «ihracatın hangi sektörle yapılır
sa Türkiye'nin yararına 'olacağını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca ibir Meclis Araştırma-1 

sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 
31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı vö 

9 arık adaşınım, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığımın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak .amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarıneâTbir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi., 
(10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Horfcoğlu 
ve 9 arkadaşımın, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
'daha etkili ıbir katkıda ibülunafblmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmeırleri saptamak amaciyle, 
Anayasamın 88 ndi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Miletveki'li Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun (olarak çalışıp çalışmadığımı, yapılan nakil ve 
aitarnıalaırlda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayalsanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

34. — 'Sivas Milletvekilli Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

35. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşımın, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

36. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve 'buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nddenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedibirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Mıi!let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-' 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, muştaki karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğumca-



ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi- | 
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasiına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekilli Necati Cebe ve 9 
arkadaşımın, zeytin zararlıları Üe savakta başarısız-
lığun nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarınım üretici 
zamanıma işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet MecM tçitüzüğünün 102 noi 
maddeleri uyaranca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkim önerigesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planliarının Yunıan Askerî makamlarının ellime geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbMeri • sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi I 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğhı ve 
12 arkadaşımın, .«Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rımca bâr Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul- I 
landa okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana- j 
ğını elimden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin 'tutam ve davranışları konusunda, Anayasa-
mıın 88 nai, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasıma iliş
kin önergesi. (8/5) 

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

43. — Kars Milletvekilli Hasan Yıldırım ve 9 
(arkadaşımın, komandolarla, Ülkü Ooakiarımn faa
liyetlerimi ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğümün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
ısanıa ilişkin önergesi» (lQ/56) j 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası- j 

! aın ülke yaranma olup otaadığmı saptamak amacıya 
le, Anayasamın 88 nci, MiHet Meclisi îçtüzüğüöüa 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 
, 4 5 . — Afyonkarabisar MÜetvekıild Süleyman 

Mutlu ve 9 arkadaşınım, Kalkınma Fonunun Dev
let Plamitama Teşkilâtınca nasıl harcandığımı, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığımı saptamak 
amacıyle, Anayasamın 88 noi, Millet Mecfea İçtü
züğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyaranca bir 
Meclis Araştırması açirnasıma 'iKsjkin önergesi 
(10/58) 

46. — Giresun Milfetveküi Orbam Yılmaz ve 10 
aırkadaşının, kıyı yağmacıiığımam önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
M ilet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyaranca bir Meclis Araştırması açıtaasıma 
ilişkim önergesi. (10/59) 

47. .— Urfıa Miletvefcii Celâl Paydaş ve 12 ar-
kaldaşrnın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerde 

I nıin semalarımı ve bu sorumlarım çözüm 'yolarını 
saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, Mıilet Mec-< 
İki İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca! 
bir MedMs Araştırması açılmasıma ilişkim önergesin 
(10/60) 

I 48. — İstanbul Miletvekü Mehmet Eman Sungur 
I ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
I tutuklu ve mahkûmların baranıma, beslenme ve sağ

lık koşularını saptamak amacıyle, Anayasamun 88 
nci, MiEet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açılma
sına iiştoiın önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Miltetvekil Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, Devlet Planlama Teşkilâtı Kaflkım-

I ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
I firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacryfe, 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

50. —. Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım 'işlerimde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşmruîmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MiMet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Ut 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/63) 

51. — Konya MıiiMıetvekili Faruk Sükam ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yamgımiartn se~ 

I heplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana-



yasaûm 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddtefeiri uyarınca bir Meclis Araştırması 
acıtmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

52. — Eıskiişeıhir Mıiletveikdli Niyaza Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para vtartığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasalım 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeteni uyarınca bir Mecüs Araşür-
maısı açıHmasına üıişk&û önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Mileıfcvekili Niyazi Onall ve 9 
arkadaşının, üicernizidekü maden kömürü ve linyit 
yajtakfchraınin rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy-
Ite, Anayasanın 88 nci, MiMet Meotesi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

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

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

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (1069) 

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

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

59. — Manisa Milletvekili Mustafa ök ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas

yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

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

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

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

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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

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

şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

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

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

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

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

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

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

73. —Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'ln, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 

meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzÜBünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süieyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

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

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

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

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

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

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişil Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

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

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

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

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarmca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

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

87. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa

nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

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

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

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

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

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
k'ili istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
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nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. —' Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (1O/108) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

101. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

103. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

106. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

107. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

108. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/118) 

109. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa' 
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'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

110. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

111. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Ha/ine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

112. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

114. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
MecRsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

116. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarmca sözlü so
ruya çevrilmiştir^ 
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15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Batanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası tzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba-
kandart sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. •— Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87İ 

41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nâkline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 



43. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner-
gesîAVm 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cmiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ye 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 
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71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si- I 
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. ™ İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından I 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) I 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba- I 
kanından sözlü soru Önergesi. (6/142) I 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, [ 
Şile'nin Göfcnaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (•) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) (*) I 

I 85. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/154) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
I içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti

leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama* 
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb-
I rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 

programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 
95. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nıra, 

Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş-
I kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/172) 
96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğandın, 

Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge-

I si. (6/173) 
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97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parİar'ın, 

Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

98. — Samsun Milletvekili trfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tek.el Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (•) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

102. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

103. '— Afyonkarahjsar Milletvekili Süleyman 
MuUu'oun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/18J) (*) 

104. — istanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

110. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975> adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen-' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) ' 

114. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — istanbul Milletvekili İlhan özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahramanmaraş Milletvekilli Haüıilt Evli-
ya'nın, Bakanlığım »yüksek dereceli memurlarımdan 
Ibazularınıın siyasî toplamtılara ikatidıflcllıarınia ilişkin 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Baklanından sözlü soru 
önerigesi. (6/191) 

124. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldaınlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

.125. — Samsun Milletvekili A!M Acar'ın, Gençlik 
ive Spor eski Bakanı Zekâi BaHoğlu'nun* Spor Aka
demisinin açıJmasımı gedktirmııesıine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitimi Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldamlı'mım, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Balkanından sözlü 
sorusu. (6/196) . 

127. —Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspemdos Tiyatrosunun. siyasî örgütlerle 
tahsisimde taraf tutulduğuma ilişkin Külttür Bakanın-1 

dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü demetleme teşebbüsüme iliş
kin Tuıiizm ve Tanıtma Bıakanından sözlü soru öner
igesi. ("6/224) (*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'im, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önengesi (6/225) (*) 

130. — istanbul Milletvekilli Mehmet Emin Sun-
ıgur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
lkanından sözlü soru önergesi. '(6/226) (*) 

il 31. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
(temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına .ilişkin Başbakandan sözlü soru önengesi. 
1(6/227) (*) • 

il 32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri 'ithalâtına tahsis ©dilem dövize 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ıtalban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık (bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/1200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle İlgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru öoıerıgesi. (6/2011) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü Soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — istanbul .Milletvekili Mıdhmtet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına İlişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 

{6/230H*) 
137. — İsparta Milletvekili Musitalfa Gesur'um, 

Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayım yürütmenin duırduımlrnası veya iptal ka
narlarına ilişkim Başbakandan sözlü soru önerigesi, 
(6/231) (*) 

138. — Siirt Milletvekili Neibil Oktay'ın, Başba
kan Yaridımcısı Necmettin Brihafcan ve Bayındırlık 
Bakanı Feıhiım Adak'ım Güney Doğu gezilerinldeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önengesi. 
(6/232) <*) 

139. — Siirt Milletvekili Neıbiül Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Eribakan'ım Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
mül'ün, Ordu ilimin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü sioru önergesi (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
mül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
<6/20i6) 

142. — Hatay Mıületvekili Sabiti Ince'nin, Hatay 
illine ataman Millî Eğitim Müdürüme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Derıe'min, ülke-
nuizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) •(*.) 

145. — Bingöl MilefcVekiI Hasam Ceiâlettim Ez-
man'ın, Yusuf Kahramam Pıoüs Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanımdan sözlü sioru 
önengesi. (6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Hafi Dere'min, görev
den alınan Mil î Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 
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147. — İstanbul Miletvekiii Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Flolkllor Kongresine iştirak ettiril-
ımeyen dfci profesöre ilişkin Kültür Balkanımdan sözlü 
soru önergesli. (6/238) (*) * 

148. — Balıkesir Mffletvekili Necati Celbe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkdsinin Danıştay kararına 
nağmen Prof. Nezat YaÜçmtıaşta bulurtdürulimasıma 
iliklin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Mildt vekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerime iMşfk'ln Millî Eğitim Bakamımdan 
sözlü soru önıengesi. (6/212) 

, 150,.. — Nevşehir MilfetvdkiıM M. Zeki Tekimer'im, 
Nevşehiir - Avanos ilçesinde karıakiola götürülen 
C. H. P.li gençlere iliişkİn ibişleri Bakamımdan sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması İçtin gerekli tedJbirlere 
iluşMn Millî Eğitim Baklanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*)' -

İl 52. — Çorum Milletvekilli Eteni Eken'dn, 'kalmu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önerigsi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi^ (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl PaydaS'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) •(*) 

155. — Ankara Milletvekilli Neddet EvüÜ-yıagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı .bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtana Balkanından sözlü soru 
(önergesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kaidırolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

'157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişikin Millî Eğitim Bakaramdan sözlü soru öner-
gesd. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ım, 
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere iliş'kin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın-
dıan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
'gil̂ in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tüm 'Bafcaımnidıan sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıibrıs gezisüne jilliş-
Ikin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/251 ) ( * ) - : 

161. — Muğla Miletvekiii Ahmet Buldanh'mm, 
Ankara Belediye Başkanınım Mosifcova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçilüğine karşı tutumuna ilişkim 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/214) 

(162. — Ha/tay Milletvekil Maliik Yıüman'm, Ha-
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim AkÜo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elei'İk ve könsıolbs-
lyklarımıza yapılan suikasitlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Balkanımdan sözlü soru 
önergesi. (6/2115) 

164. — Adana Mîiletvekilli İter Çulbükçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., 
(6/253) (*) 

165. — Adama Milletvekili İlter Çuibukçu'nün, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyam'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

il 66. — Hatay Milletvekili Malak Yıtaari'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*} 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtmfc'ın, 
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

il 68. — Muğla Milletvekil Halil Dere'nim, Gazi' 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Mifflî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müidüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

170,. — Ankara Milletvekil Muammer Aücı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na-> 
kilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

171 ..— Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'üm, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cdbe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru 
önergesi. (6/26:1) (*) 
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173. — Muğla MiJkibvefcilİL Haftü Dere'nin, öğ-
redanen tayin ve nakillerin© diskin Millî Eğitim Ba-
•kaamidan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
İlişkim Mâlî Eğitim 'Bakanımdan sözlü soru önergesd.: 
<6/263) (•) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli. öğrenoi olayları ile alınması gereken ted
bir Jere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili AH Sanlı'nın, Öğret
men 'lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın-
dsun sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakamından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
klanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcrsıından sözlü soru 
önergesi. <6/272) (*) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'mra, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanıığtna özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183*. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — Rize Milletvekili O. Yıkmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine üişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partâleri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim! Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk: Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin- Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudaik'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakıil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in. 
28 . 1<3 „ 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeieni ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 
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201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin 'in, 

Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere'ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev <aian, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

2C4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

205. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

2C6. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa ^alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından' bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve naıkillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

209. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

210. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayesri Mimar Sinan Ilköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'in, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Arast'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Deçlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) 

213'. — Eskişehir Milletvekilli Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/2ı70) (*) 

214. — Çorum Milletvekili Cahit Anıgın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

215. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'm, 
Siirt İli ve bazı üçelerinıin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C2) (*) 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

217. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

218. — Afyonkarahıisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/3CI5) (*) 

219. — Afyonka/rahisar 'Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C9) (*) 

222. — Artvin Miiletvekii Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlt'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 
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224. — Muğla Miletvekali Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in mıMî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

226. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

234. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından şpzlü soru önergesi. (6/327) (*) 

236. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'. 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi.. (6/328) (*) 

237. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

240. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

241. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

242. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
Türk Hava Yolları Kompüter projesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

244. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

245. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin (ÇEAŞ) im
tiyaz Sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/336) (*) 

246. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

247. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nün, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 
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248. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

249. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

250. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

251. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

252. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

.253. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
so-ru önergesi. (6/346) (*) 

254. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Tek

noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 
255. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs

kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

256.— Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

257. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğ
la - Milas ilçesinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yap
tırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/348) (*) 

258. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) '(*) 

259. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Alpa-
gut - Dodurga Linyit İşletmelerinin Müdürüne iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/351) (*) 

260. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akıbeti
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

261. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Genel - İş Sendikası Genel Başkanı, Eğitim Uzma
nı ve İzmir Belediye Başkanının Moskova'ya gidip 
gitmediklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/353) (*) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

263. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) .(*)• 

264. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Eti'bank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

265. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Çiffeler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

266. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

267. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

268. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) ' 

269. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

270. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 
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271. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Milas ilçesi Ören köyünün yerleşim durumuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/362) (*) 

272. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

273. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

274. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

275. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay-
Kur içlin hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

276. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'm, 
Yeşilırmak suyunun bir 'kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsulleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

278. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/369) 

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerİn, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/370) 
28Q. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer

sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

281. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630i saydı Dernekler 
Kanununun 50j nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 

Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
16301 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/1C13) (S. 
Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 16.6.1975) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 3Q Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

3. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi: 11 .5,1976) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddes>i ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 ndi maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi: 3.6.1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 34€j) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek-
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lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 saydı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

X 1Q. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları, (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24.3.1976) 

X 11. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Sariye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi: 11.5.1976) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasımn uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları, (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11.5.1976) 

X 13. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, 
(1/348) (S. Sayısı:321) (Dağıtma tarihi: 12.5.1976) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasımn 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi: 12.5.1976) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasımn uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270.) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12 .5 . 1976) 

X İ 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasımn uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan kondisyonları raporları, (1/3) (S. 
Sayısı: 328) (Dağıtma tarifti: 12.5.1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına ilişkin olarak (imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/306) (S. Sayısı : 
329) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 33CD (Da
ğıtma tarihli : 12.5.1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eği
tim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasımn uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonları!- raporları, (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi: 13.5.1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasımn uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları, (1/2Cİ5) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13.5.1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri 
saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra

porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/147) (S, Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 24.5.1976) 

X 23. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
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Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhlis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile, ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkara'hisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1976) 

26. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 .1974, 11 . 2 . 1975, 
1 .7 . 1975,14 . 5.1976) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 1 8 . 5 . 1976) 

28. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker ve*2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fÜcralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 30. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

31. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

32. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine- dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

34. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

36. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1976) 

37. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 , 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad-
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X 46. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

38. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 39. - İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kânunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

40. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

41. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

X 43. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 44. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

45. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 47. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 48. — İzmir Milletvekili Necoar Türkean ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

49. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'in, 
1 7 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 , 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

51. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 
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53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 .1976) 

56. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
h i : 17 . 5 . 1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 .1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
doiayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm vt Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı ada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma teHihi : 18 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtana tarihî : 
1 8 . 5 . 1976) 

61. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena

tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 1976) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1970 

X 63. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

6.4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bna ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtü/.^ğün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . >:, 1976) 

65. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 3S nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

66. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kar.una bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 20 ̂  nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında içtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. S&yısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Pliain 'komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 
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70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği

tim Temel Kanununun 25 hci maddesinin değişitiril-
rnesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
.görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

71. —.20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
te/ter Kanununun 52 nci maddesinin değiştMLme&ine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşttim, Kamu İktisadî Teşebbüslerinim Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

74. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Taıbak'ın aynı konuda kamum teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

75. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 .6.1976) 

77. — İstanbul Kapalıçarşısınm onarımı ve iman 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974, 1 1 . 6 . 1976) 

78. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975, 
11 . 6 . 1976) 

X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'e 1 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

81. ™ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya-
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pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) 

X 8-2. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ye 
Plan Komisyonu raporu. (1/541) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tartihi - . 1 5 . 6 . 1976) 

83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
1803 sayılı Kanunum 15 noi maddecimin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dialir kanun teklifi ve Adalıat 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 84. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Mernduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 85. — 193 sayılı Gelir VergÜsi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
MiKetvekiM Orhan Tdkuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C, Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezdin, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 

Efkovan ile AH Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir' 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136,-
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 86. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin* 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 18.6.1976) 

X 87. — Ceza kovuşturmalarının aktarılması^ 
na dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygu
lanması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 
374) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 88. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nazım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102,. 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

89. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu; 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, ı(l/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250* 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 3'8 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyetii ile Danimarka 
Kırallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 92. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 
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X 93. — 29 . 7 . 1970 tarihti ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı 'ile Konya Milletvekili Şener Bat-
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdı Özerin, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıitena tarihi : 25 . 6 . 1976) 

94. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi üe 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

95. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihü : 29 . 6 . 1976) 

X 96. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün^ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kamın teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi *: 29 . 6 . 1976) 

X 97. — Talbiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanım tasarısı ve Ta-, 
rım, Orman ve Köy İşleri, AdaM ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarM : 29 . 6 . 1976) 

X 98. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 99. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 , 6 . 1976) 

100. — 1475 sayılı İş Kanununa bîr madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul1 Milletvekili 
Abdullah Baştürk ye 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka

nununa bir madde eklenmesi, 5 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ndi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

101.- — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal «ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 saydı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtıma tarM : 5 . 7 . 1976) 

102. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinim değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve MiMî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(Sİ Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

X 103. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ûe 
Bulgaristan Halik Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî yardım
laşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/335) (S. Sayısı : 387) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

104. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişjilkliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284, 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

105. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile senit ıbekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanı hiz
met tertibinden aybk bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağütma tarihi : 8 . 7 , 1976) 

X 106. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen-



menine dair kanun teklifi ve Mîllî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı :" 388) 
(Dağıtma terfihi : 9 . 7 . 1976) 

107. — Aydın Milletvekili Ismöt Sezginin, İbra
him Öktaroğhı 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rMn eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun telklifi ve Plan Korriiâyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1 9 7 6 ) 

108. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun telklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarM : 9 . 7 , 1976) 

109. — Kırklareli Milletvekili Mehmet AtagünHin, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerimin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

110. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'm anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

•w» 

111. — Ordu MİlletvekM Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tuhağil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsittoğhı 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi i e annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Saynsı : 394) (Dağıtma tarihî : 9 . 7 . 1976) 

X 112. — îslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
îslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

113. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün .ile Edir
ne Milletvekili îihamü Ertemdin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun telklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı-* 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir, 
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(Millet Meclisi Birleşim : 4) 


