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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca, Yan ve ilçe
leriyle çevresinde vukua gelen depremin meydana 
getirdiği can ve mal kaybı ile alınmış ve alınmakta 
olan tedbirler hakkında gündem dışı bir açıklamada 
bulundu. 

Aynı konuda, grupları adına, M. S. P. Grup Baş-
kanvekili Süleyman Arif Emre, C. H. P. Grup Baş-
kanvekiH Ali Nejat Ölçen, A. P. Grup Başkanvekilî 
Oğuz Aygün ve D. P. Grup Başkanvekilî İhsan 
Tombuş birer konuşma yaptılar. 

Van ve çevresinde meydana gelen üzücü deprem 
olaymda vefat edenler için bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu. 

Açık oya sunulan : 
1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta 

Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/349) (S. 
Sayısı : 276)̂  

28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair (1/1) (S. Sayısı t 323), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Tanıtma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin (1/268) (S. Sayısı: 324), 

19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti 
Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair (1/348) (S. Sayısı : 
321) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Ara
bistan Kıralhğı Hükümeti arasında imzalanmış bu
lunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (1/342) (S. Sayısı: 322), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/270) 
(S. Sayısı: 325), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (1/3) (S. Sayısı: 328), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair. (1/306) (S. Sayısı : 
329) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İs
lâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
ması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair. (1/318) (S. Sayısı : 330) kanun 
tasarılarında, birleşimin sonunda açıklanan oylama 
sonuçlarına göre çoğunluğun bulunmadığı ve oyla
maların tekrarlanacağı bildirildi. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özai'a İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, «Çift
çilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının tehiri» kanun teklifinin 
(2/584) doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi kabul edildi. 

«1750 sayılı Üniversiteler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. 
(1/455)» ile, 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'mn yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Hazırlık 
Soruşturması evrakının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkereleri okundu, adı geçen tasarı ve evrakın 
geri verildiği bildirildi. 

Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 arka
daşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için ke
silen paranın durumunu. (10/130), 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli* ve 9 arkadaşının, 
tütün üreticilerine verilen tütün avansının gecikme 
nedenlerini. (10/131) ve. 

Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arkada
şının, Kırsal Kalkınma projesinin gecikme sebeple
rini, (10/132) saptamak amacıyle birer Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okundu, 
gündemdeki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde 
görüşülecekleri bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eğitim İşbirliği 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
Miskin kanun tasarısı. (1/299) (S. Sayısı : 326), Ko
misyon sözcüsünün istemi üzerine, Plan Komisyo
nuna geri verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tari
hinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair. (1/205) (S. 
Sayısı : 327), 
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10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzalanan Ta- I 
rifeli Hava servisleri için ücret tarifeleri saptanma
sına ilişkin yöntemîer hususunda Uluslararası anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair | 
(1/283) (S. Sayısı : 345), I 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine ka-
ühnnıasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/147) (S. Sayısı : 346), 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan 
Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı kuralla
rın birleştirilmesi hakkındaki sözleşmeye ve bu söz
leşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Pro- ] 
tokoMiıe katılliiıamn uygun bulunduğuna dair (1/234) ] 
(S. Sayısı : 344), I 

Küçüklerin korunması konusunda makamların 
j etkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun buhınduğuna ilişkin (1/449) (S. Sa
yısı : 371), i 

Ceza kovuşturmalarının aktarılmasına dair Avru
pa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması hak- | 
kında (1/345) (S. Sayısı : 374), 

Türkiye Cumhuriyeti iîe Danimarka Krallığı ara
sa nela Sosyal Güvenlik Sözleşmesi iîe bu sözîeşmeye 
ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (J/445) (S. Sayısı : 372), 

Ceza yargılarının milletîerarası değeri konusunda 
Avrupa Sözkşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında (1/344) (S. Sayısı : 373) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
lîaSı Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Hu
kukî ve Cezaî konularda Adli Yardımlaşma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/335) (S. Sayısı : 387) kanun taşanlarının madde
leri ksibul olundu, tümlerinin gelecek birleşimde açık ' 
oya sunulacağı bildirildi. 

Kars Milletvekili Doğan ArasSı'mn, küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitlerle 
faizsiz ödenmesine ilişkin (2/516) (S. Sayısı : 292), 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi 
iîe aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 

^Tasarı 
1. — 16 Şubat 1976 tarihinde Barselona'da imza

lanan Akdenizin Kirlenmeye karşı korunmasına dair 
Anlaşma ile îki Protokol ve Eklerinin onaylanmasının 

sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Pîan Komisyonu raporu 
(1/319) (S. Sayısı : 339), 

Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 arkadaşı
nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (2/299) (S. Sayısı : 355), 

İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 6 arka
daşının, köye götürülen hizmetlerden ahaan katılma 
paylarının kaldırılması hakkında (2/9) (S. Sayısı : 
331), 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi Sallı Tanyeri ve 
3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında (2/424) (S. Sayısı: 
283) ve 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstanbul Millet
vekilli F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile Esk'şehir 
Müületvekili Niyazi Önal'ın, 492 sayılı Harçlar Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) kanun teklif
leri ilgili bakanların; 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-
rahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraîoğm'nun, ka
çakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun tekb'fi de 
(2/538) (S. Sayısı : 340) ilgili komisyon yetkilisi ve 
bakanın Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede-
niyîe ertelendiler. 

Açık oylama sonuçlarına göre Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından: 

30 Kasım 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.20'de son veriMi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiîi Malatya 

M. Orhan Akkoyunlu Hüseyin Deniz. 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/493) 
(Sağlık ve Sosyal İşler, İçişleri ve Dışişleri komisyon
larına) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 11 . 1976 Cuma 
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Rapor 

2. — Diyarbakır Mi Hctv ekili Bahattin Karakoç' 
un, 45 sayüı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar 
Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine bi
rer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1976) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması 
3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 

14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitaplarının 
Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eğitim - öğ
retim metotlarına uygun olup olmadığınım saptan
ması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/133) 

29 . 11 . 1976 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili M. Rıza Çer-
çel'ai, 18 . 2 . 1963 gün, 197 sayılı Motorlu Kara 
Taşıtları Kanununun 17 nci maddesinin; değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifi (2/715) (Bayındırlüt, 

İmar, Ulaştırma ve Turizm İçişleri ve Plan komis
yonlarına). 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi (2/716) 
(İçişleri, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonlarına). 

»•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurulda bulunan sayın üyelerin 
«burada» demek suretiyle yoklamaya katılmalarım 
rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamaya katdmayan başka sayın 

üye var mı?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yaptığımız yoklama sonu

cunda Genel Kurul salonunda görüşmeler için gerekli 
çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşılmıştır. Oturumu 

ertelesek bile çoğunluk olmayacağı kanaatindeyim. 
Yarın, Kurban Bayramı nedeniyle oturumumuz 

yoktur. Başkanlık Divanı adına ertelemeyi yapmadan 
önce, sayın milletvekili arkadaşlarımızın bayramları
nı içtenlikle kutlar, saygılar sunarız. 

Bu nedenle 7 . 12 . 1976 sah günü saat 15.00'te 
toplanmak ve gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri
ni sırası ile görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.29 

ı ı ı^a»B» ııı 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZIL! SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosman-
oğîu'nun, Puro Sigara-Fabr ikasının yeri ile açılacak çay 
atelyelerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak'iri yazılı cevabı. (7/1452) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Gümrük ve Te

kel Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 6 . 10 . 1976 

Rize Milletvekili 
Osman Yılmaz Karaosmanoğkı 

Soru : 
Daha önce 1976 bütçemizin Plan Komisyonunda 

görüşülmesinde yaptığım konuşmamda ortaya attığım 
aşağıdaki tekliflerime aynen uymuş ve gerçekleştire
ceğinize söz vermiştiniz. 

1. — Ünlü uzmanlarca da teslim edildiği cihetle 
dünyanın en kıymetli puro tütünü Türkiye'de sade
ce Rfee - Pazar ilçemizde yetişmektedir. 23 milyon 
TL.*sma Sipariş verdiğimiz puro makinelerinin İstan
bul - Maltepe Sigara Fabrikasında kuracağınızı üzü
lerek öğrendim. «Tesis, hammaddenin eşiğinde kuru
lur» şeklinde değişmeyen ekonomik kurala saygılı ka
lınarak puro makinelerinin kesinkes 1350 kilometre 
uzaklığa değil de, Pazar'da çay atelyesi olarak kullanı
lan eski elma fabrikasının bir köşesinde sigarillo tesisle
riyle birlikte kurulması gerekmektedir. Yeri yanlış 
saptanırsa, ilk C. H. P. iktidarında behemahal Pa
zar'a taşınacak bu tesisin tarafınızdan taşınması genel 
arzumuzdur. Bu hususta ne düşünülmektedir? 

2. — Geçici çay işçilerinin tüm sosyal haklardan 
yararlanabilmeleri için 120 gün çalışmaları yasa zo-
runhığudur. Bu yıl uygulandığı gibi, Çay - Kur'ca 
işçilerin erken bırakılarak işçi düşmanlığını Simgele
yen girişimleri için ne düşünülmektedir? 

3. — 16 yerde kurulması düşünülen yeni çay aielye-
lerinin yerleri nerelerdir? Rize'de, Doğu - Batı - Kuzey 
- Güney arasında siyasal yanlılık hesaplarıyle doğmuş 
adaletsizlik giderilecek midir? Çandıhemşin - tkizde-
re -i Hemsin - Güneyce'ye uygulanan üvey evlâtlık 
«atelyesizlik ambargosu» kaldırılacak mıdır? 

4. — İstanbul ve Ankara'daki çay paketleme te
sislerinin, çay şeridine taşınması konusunda ne dü
şünülmektedir? 

5. — Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Rize'de 
kurutmasında anlaştığımız Çay Yüksek Mühendisliği 

Fakültesi veya Yüksekokulunun durumu ne safhada
dır? 

6. — İskenderun'da Başbakan, Çankaya'da Dışiş
leri Bakanı ve Plan Komisyonunda tarafınızdan uy
gun görülen Hopa - Sarp gümrük kapısının turistik 
kapı olarak açılması konusu ne safhadadır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 30 . 11 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 800/703 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 14 . 10 . 1976 ta

rih ve 7/1452-4876/38459 sayılı yazısı. 
İlgi yazınız ekinden alınan Sayın Rize Milletveki

li Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'mın 6 . 10 . 1976 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun 
6 . 10 . 1976 günlü yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Puro imalâtı için lâzım olan maddenin ya
nında bu hammaddeyi işleyecek teknik ve ekonomik 
koşulların da düşünülmesi gerekmektedir. 

Sipariş edilen makineler D. P. Müsteşarlığının gö
rüşleri alınarak ve mevcut üretimi artırmak için ya
pılmıştır. 

2. — Bakanlığıma bağlı Çay - Kur Genel Müdür
lüğü işyerlerinde çalışan muvakkat işçiler 1976 kam
panyasında 120 gün çalıştırılmıştır. 

3. — Çay - Kur Genel Müdürlüğünün 1977 yılı 
yatırım programı Devlet Planlama Müsteşarlığına su
nulmuş olup, planlamadan çıkacak yatırım finansma
nına göre yatırımlar gerçekleştirilecektir. 

Mevcut tatbikatımızdan da anlaşıldığı gibi hiçbir 
Siyasî hesaplar peşinde olmayıp, ilme, tekniğe, eko
nomiye ve sosyal adalete saygılı olarak çay sanayi
mizi geliştireceğiz. 

4. — İstanbul, Ankara Çay Paketleme Fabrikası
nın tevSii yapılarak günün tekniğine uygun hale ge
tirilecektir. 

5. — Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Rize'de 
kurulması düşünülen Çay Yüksek Mühendisliği veya 
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Yüksekokulu için Atatürk Üniversitesine 16.7.1976 ta
rih ve 1420/409 sayı ile yazı yazılmış olup, şifahî te
maslarımızdan konunun üniversitelerarası kurula inti
kal etmiş olduğunu kurul kararlarının henüz belirtil
mediğini alınacak karar neticesine göre gereği yapı
lacaktır. 

Hopa - Sarp Gümrük Kapısının açılması için, ilgili 
(İçişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Ve Tanıtma) bakan
lıkları Hezelinde yazışmalarımszm neticesi beklenmek
tedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, bütan gaz
larının fiyat ve nakliye ücretlerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın 
yazılı cevabı. (7/1453) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırıl

ması için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını saygıla
rımla dilerim. 5 .10 .1976 

Kars MUIetvekiM 
Kemal Okyay 

Sorular : 
1. — Hükümet bütan gazlarının fiyatlarını ve nak

liye ücretlerini tespit ederken Yarımca (İzmit) ana-
deposunu esas tutar ve Bakanlığın teknik deman-
lan yolun yapısına göre nakliyeleri tespit ederler. Bu 
böyle midir? Başka faktörler de var mıdır? 

2, — 4 Temmuz 1976 tarihli kararnamede; Ya
rımca - Ardahan arasında 12 kg. hk tüpün geliş ve dö
nüşü (12 kg. gaz + 14 kg. boş tüp) — 26 kilogramın 
nakliyesi 32 liradır, Yaranca - Ardahan arası mesafe 
1 600 kilometredir. 

(3 200 + 1 600 = 20 kuruş) eder. Başka bir ifade 
ile 26 kg. lık bir tüpün bir kilometre mesafeye gidi
şi ve boş tüpün dönüşü için 20 kuruş kaıbul edilmiştir. 

Bu bilgi Resmî Gazete ile duyurulmamıştar. Niçin? 
İpragaz Şirketi durumu bilmeyen bazı bayilerle 

özel nakliye sözleşmesi yapmıştır. Buna hakkı var mı
dır? 

Bu arada Ardahan bayisi ile de 27 liradan sözleş
me yapmıştır, fpragaz Şirketi bayilere sözleşme olma
dan biriken nakliye ücretleri ödenmez diye sıkıştırıp 
sözleşmeye zorlamaktadır. Ve böylece düşük fiyatla 
nakliye sözleşmesi yapıp, resmî fiyatla olan farkı hak
sız olarak almaktadır. Bu durum yasaya ve kararları
nıza uygun mudur, değil ise ne yapmayı düşünüyorsu
nuz? 

3. — 7 . 9 . 1976 tarihinde de Bakanlığınız yeni
den nakliye ücretlerine % l 'den % 70'e kadar zam 
yapmıştır. Bütangaz şirketleri Bakanlığın bu karar
namesini uygulamamaktadır. Bu konuda ne düşünül
mektedir? 

Kararnameden önce nakliye sözleşmesi yaptık
ları bayilerin bu sözleşmeleri geçerli midir? Yoksa 
iptal edilmeleri mi gerekir? 

4. — Bütan gaz şirketleri, bayilerine tespit edilen 
yerden gaz vermemektedir. Ankara tesislerine sevk 
ediyorlar. Çünkü oradan da ayrıca haksız kazanç 
sağlama yolu bulmuşlardır. Ankara'ya gazı tankerler
le naklediyorlar. Bir tanker gaz üç kamyonluk tüpü 
dolduruyor. Nakliye dalaveresi burada da devam edi
yor. 

Teknik elemanlarınız nakliye ücretlerini tespit 
ederken bu durumu neden dikkate almıyorlar? 

Yarımca'dan doğudaki ve Ardahan'daki bayilere 
gaz verilmiyor. Çünkü bir tanker 3 kamyonun gazını 
taşır Türkiye'nin en iyi yolu Ankara - İstanbul as
faltıdır. Doğuda bir kamyon saatte 20 - 30 Km. yol 
alabilirken asfaltta 80 - 100 Km. yol alır. Diğer fak
törler de dikkate alınırsa, haksızlık açık seçik gözü
kür. Yarımca - Ankara arasında 1 268 kuruş nakliye 
şirketlerin kendilerine kalmaktadır. 

5. — Aşağıdaki örneği tetkik ettirmeyi düşünür 
müsünüz? 

Km. Mesafe 

1 Km. 
ücrette 

Kr. 

Ödenmesi 
gereken 

Kr. 
Ödenen 

Kr. 
Nakliyeden 
kesilen Kr. 

Ardahan = Yarımca 
Ardahan -̂  Ankara 
Yarımca -• Ankara 

Yarımca - Samsun 
Ardahan - Samsun 

1 600 X 20 
1 253 X 20 

350 X 20 

600 
925 

20 
20 

3 200 — 2 700 •' 500 
2 506 — 1 930 576 

700 Bu nakliyeyi kendileri yapan 
yüksek kazanç sağlarlar. 

1 200 
1 850 — 1 240 610 
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M. Meclisi B : 14 30 . 11 . 1976 O : 1 

Tablo incelenince bir tüp için ödenmesi gereken 
nakliye ücretinden bayilere beş ile altı lira noksan 
Ödendiği görülür. 

Bizim tespit ettiğimiz bu tablodaki bilgiler (Bu ta
rihte ve öncesi için) doğru mudur? Doğru ise yüz 
binlerce tüp gaz naklinden elde edilen haksız kazanç 
için ne düşünülmektedir? 

Yasal süre içinde yazık olarak cevap verilmesini 
tiilerim. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 30 . 11 . 1976 

Bakanlığı i 
Sayı : 112-115/053.2-894 

Konu : Kars Milletvekili Sn. Ke
mâl Okyay'ın soru önergesî ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İlgi : 14 10 . 1976 gün ve 7/1453 4877/38460 sa- > 

yılı yazınız. 
Kars Milletvekili Sayın Kemal Okyay'ın ilgide 

kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen, Bü
tan gazlarının satış fiyatları ve nakliye ücretlerine iliş
kin yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Selâhattin Kdıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

Kars Milüetvekili Sayın Kemal Okyay'ın Bütan 
gazlarının satış fiyatları ve nakliye ücretlerine 'Uşkin 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru 1 : 
Hükümet Bütan gazlarının fiyatlarını ve nakliye 

ücretlerini tespit ederken Yarımca (İzmit) anadeposu-
nu esas tutar ve Bakanlığın teknik elemanları yolun 
yapısına göre nakliyeleri tespit ederîer. Bu böyle mi
dir. Başka faktörler var mıdır? 

Cevap 1 : 
Sıvılaııdırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları, 

10 . 8 . 1970 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
7/1093 sayılı Bakanlar Kurulu kararında öngörülen 
anadepolar ve tüketim mahallerinin bu anadepolara 
olan uzaklıkları dikkate alınmak sureciyle tesbit edil
mekte ve bu tespitte yol durumları da gözönüııde bu
lundurulmaktadır. 

Soru 2 : 
4 Temmuz 1976 tarihli kararnamede; Yarımca -

Ardahan arasında 12 kgr.'lık tüpün geliş ve dönüşü 
(12 kgr. gaz + 14 kgr. Boş tüp) = 26 kgr.'ın nakli-
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yesi 32 liradır. Yarımca - Ardahan arası mesafe 
1 600 kilometredir. 

(3 200 + 1 600 = 20 kuruş) eder. Başka bir ifa
de ile 26 kgr.'lık bir tüpün bir kilometre mesafeye 
gtdîşî ve boş tüpün dönüşü için 20 kuruş kabul edil
miştir. 

Bu bilgi Resmî Gazete ile duyurulmanuştır. Ni
çin? 

İPRAGAZ Şirketi durumu bilmeyen bazı bayi
lerce özel nakliye sözleşmesi yapmıştır. Buna hakkı 
var mıdır? 

Bu arada Ardahan bayisi ile de 27 liradan söz
leşme yapılmıştır. 

İPRAGAZ Şirketi bayilere sözleşme olmadan bi
riken nakliye ücretleri ödenmez diye sıkıştırıp, sözleş
meye zorlamaktadır. 

BöyEece düşük fiyatîa nakliye sözleşmesi yapıp, 
resmî fiyatla olan farkı haksız olarak almaktadır. 
Bu durum yasaya ve kararlarınıza uygunmudur, de
ğilse ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 2 : 
Nakîiye rayiçleri bütün tüketim mahallerinin yol 

durumlarına göre tespit edilmekte, ancak ilân edil
memektedir. Bunun için 4 . 7 . 1976 tarihindeki nak
liye rayiçleri de Resmî Gazetede yayınlanmamıştır. 

D«ğer taraftan, ilân edilmeyen nakliye rayiçleri
nin tatbikatı Bakanlığımızca devamlı kontrol edilmek
tedir. 

Ancak fiyatlara dahil edilmiş bulunan nakliye ra
yiçleri, mahallî fiyatların ve anadepo fiyatlarının ilân 
edilmiş olması nedeniyle bütün bayiler tarafından bi
linmektedir. 

Diğer taraftan, tevzi şirketleri ile bayiler arasın
da gerdi nakliye ve gerekse diğer konularda mukavele 
yapılması her zaman mümkündür. Bu mukavelelerde 
derpiş olunan nakliye, rayiçleri taraflarca uygun gö
rüldüğü ve Bakanlığımız rayiçlerinden de yüksek ol
madığı hallerde bir müdahalenin söz konusu olmaya
cağı aşikârdır. 

Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden yapılan bu 
mukavelelerin önlenmesi ve müdahalesi söz konusu 
olamaz. 

Soru 3 : 
7.9.1976 tarihinde de Bakanlığınız yeniden nak

liye ücretlerine % l'den % 70'e kadar zam yapmış
tır. Bütangaz şirketleri Bakanlığın bu kararını uygu
lamamaktadır. Bu konuda ne düşünülmektedir 

Kararnameden önce nakliye sözleşmesi yaptıkları 
bayilerin bu sözleşmeleri geçerli midir? Yoksa iptal 
edilmeleri mi gerekir? 
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Cevap 3 : 
7.9.1976 tarihinde artırılan nakliye rayiçleri tst-

maiîien akaryakıtlar ile ilgilidir. LPG ile herhangi hir 
ilgisi yoktur. 

Soru 4 : 
Bütangaz şirketleri bayilerine tespit edilen yerden 

gaz vermemektedir. Ankara tesislerine sevkediyorlar. 
Çünkü oradan da ayrıca haksız kazanç sağlama yolu 
bulmuşlardır. AnkaraV» gaz* tankerlerle naklediyor. 
Bir tanker gaz üç kamyonluk tüpü dolduruyor. Nak
liye dalaveresi burada da devam ediyor. 

Teknik elemanlarınız nakliye ücretlerini tespit 
ederken bu durumu neden dikkate almıyorlar? 

Yaran ca'dan Doğudaki ve Ardahan'daki bayilere 
gaz verilmiyor. Çünkü bir tanker 3 kamyonun gazım 
taşır. Türkiye'nin en iyi yolu Ankara - İstanbul asfal-

1 Km. 
Km. ücrette 

mesafe krş. 

Ardahan - Yarımda 1 600 X 20 
Ardahan - Ankara 1 253 X 20 
Yarımca - Ankara 350 X 20 

Yarımca - Samsun 6,00 X 20 
Ardahan - Samsun 925 X 20 

Tablo incelenince bir tüp için ödenmesi' gereken 
nakliye ücretinden bayilere beş ile altı lira noksan 
ödendiği görülür. 

Bizim tespit ettiğimiz bu tablodaki bilgiler (Bu 
tarihte ve öncesi için) doğru mudur? Doğru ise yüzbin-
lerce tüp gaz naklinden elde edilen haksız kazanç için 
ne düşünülmektedir? 

Cevap 5 : 
Bayilerle şirketler arasında aktedilen nakliye mu

kavelelerinde nakliye ücreti taraflarca tespit olunur. 
Bu tespit Bakanlığımızca tespit olunan nakliye rayiç
lerinin altında bulunması şirketin bayiine başka men
faat temin etmesinden de doğabilir. Meselâ şirket 
kendisine bir araba verir. Bununla beraber her bayün 
şirketinden ne menfaat temin ederek nakliye rayicin
den fedakârlık ettiğim bilmek oldukça güçtür. 

Ayrıca, her iki taraf da Bakanlığımızca tespit edi
len ve fiyatlara dahil olan nakliye rayicini bildiğine ve 
buna rağmen eksik veya fazla olarak mukavele im-

tuîır. Doğuda bir kamyon saatte 20 - 30 km. ytû ala
bilirken, asfaltta 80 - 100 km. yol alır. Diğer faktör
ler de dikkate alınırsa, haksızlık açık açık gözükür. 
Yarımca - Ankara arasında 1 268 kuruş nakliye şir
ketlerin kendilerine kalmaktadır. 

Cevap 4 : 
Memleketimizin muhtelif yerlerinde dolum tesisle

ri bulunmakta ve hangi tesisten LPG teslim edilece
ği şirket ile bayiler arasındaki mukavelelerde tespit 
edilmektedir. Dolum tesisleri için büyük yatırımlar ya
pan tevzi şirketlerinin bu yatırımlara karşılık dökme 
olarak sevkedilen LPG'den dolayı hâsd olan nakliye 
faikını almaları en tabiî haklarıdır. 

Soru 5 : 
Aşağıdaki örneği tetkik ettirmeyi düşünür müsü

nüz? 

Ödenmesi 
gereken ödenen Nakliyeden 
krş. krş. kesilen 

= 3 200 — 2 700 500 Jtrş. 
= 2 506 — 1 930 576 krş. 
= 700 Bu nakliyeyi kendileri yapan yüksek kazanç 

sağlarlar. 
= 1 200 
= 1 850 — 1 240 610 krş. 

yaladıklarına göre imzalanan bu mukaveleye hukuken 
hiç kimsenin müdahale hakkı bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Yenice Sağlık Ocağına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa-
lâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/1488) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı tarafından «yazılı» olarak cevaplandırıhnasına 
aracılığınızı saygılarımla dilerim. 15.10.1976 

Zonguldak MiKetvekili 
Kemal Anadol 

Soru : 
1. — Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. t.) maden 

ocaklarında çalışan Karabük ilçesi Yenice bucağına 
bağlı işçilerin sağlık hizmetleriyle HgtK Yenice Sağ-
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lık Ocağının çalışmaları doktorsuzluk nedeniyle ak
samaktadır. Bu konuda bilginiz var mı? 

2. — Modern bir binada bulanmasına rağmen Ye
nice Sağlık Ocağının önünde personel, araç ve gereç 
noksanlığı nedeniyle uzun işçi kuyruklarının meyda
na geldiğini biliyor musunuz? 

3. — E. K. t. Yenice Sağlık Ocağına haftanın yal
nız fterşemibe günleri bir doktor geldiğini, 

Zonguldak'tan sabah 10.00 treni ile gelen dokto
run 11.00 treni ile döndüğünü, bir saatlik süre içinde 
yüzlerce hasta maden işçisinin muayene edilemediği
ni, 

Son iki ay içinde haftada bir saatlik muayene için 
bile doktor gönderilmediğini biliyor musunuz? 

4. — Yukarıdaki sorulardan anlaşılacağı gibi 40 
bin nüfuslu Yenice bucağındaki maden işçileri için 
bayatı bir önem taşıyan E. K. 1. Sağlık Ocağına de
vamlı bir. doktor tahsisi Bakanlığınızca düşünülmekte 
inidir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 30.11.1976 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2-1025 

Konu : Zonguldak Milletvekili Sayın Ke
mal Anadol'un yazılı soru önergesi lık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ögi : 3.11.1976 gün ve 7/1488-4939/38889 sayılı 

yazılan. 

İlgide işaretli yazınız ekinde alınan; Zonguldak Mil
letvekili Sayın Kemal Anadol'un Ereğli Kömürleri İş
letmesi Yenice Sağlık Ocağına ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Kemal Anadol'un 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Yenice Sağlık Ocağına 

ilişkin yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 1. — Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. İ.) 
maden ocaklarında çalışan Karabük ilçesi Yenice bu
cağına bağlı işçilerin sağlık hizmetleriyle ilgili Yenice 
Sağlık Ocağının çalışmaları doktorsuzluk nedeniyle ak
samaktadır. Bu konuda bilginiz var mı? 

Cevap : 1. — TKİ Kurumu Genel Müdürlüğümüz 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinin münhal bu

lunan Yenice Sağlık Ocağı doktorluğuna, hizmetin ka
nunî olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna devrohındu-
ğu yakın tarihe kadar herhangi bir talip çıkmadığın
dan, hizmetin aksamamasını teminen, mahallî beledi
yeden kiraladığımız Uç odalı bir binada haftada bir 
gün bazen müessese merkezinden, bazen de müessese
ye ait en yakın sağlık ocağı doktorlarından birinin 
vazifelendirilmesiyle bu görev yürütülmüştür. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hastalık sigor
tası hükümlerinin, 9.9.1975 tarih, 7/10616 sayılı Ka-> 
rarname gereği, 15.10.1975 tarihinden itibaren Si
gortaya ait olacağından, sözü geçen sağlık ocağının 
sağlık hizmetleri halen mezkûr Kurumun sözleşmeli 
doktoru tarafından yürütülmektedir. 

Soru : 2. — Modern bir binada bulunmasına rağ
men Yenice Sağlık Ocağının önünde personel, araç ve 
gereç noksanlığı nedeniyle uzun işçi kuyruklarının 
meydana geldiğini biliyor musunuz? 

Cevap : 2. — Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ga
yesiyle belediyeden kiralanan binanın araç ve gereç 
açısından noksanlığı bulunmadığı halde, işçilerin mu
ayene ve tedavileri için uzun kuyruklar teşkil ettiği 
sanılan husus, muayene günün, Yenice bucağının ma
hallî pazar gününe rastlamasından ileri gelmektedir. 

Soru : 3. — E. K. t. Yenice Sağlık Ocağına haf
tanın yalnız perşembe günleri bir doktor geldiğini, 

Zonguldak'tan sabah 10.00 treni ile gelen dokto
run 11.00 treni ile döndüğünü, bir saatlik süre içinde 
yüzlerce hasta maden işçisinin muayene edilmediğini, 

Son iki ay içinde haftada bir saatlik muayene için 
bile doktor gönderilmediğini biliyor musunuz? 

Cevap : 3. — Yenice Sağlık Ocağına, mahallin pa
zarına rastlayan perşemıbe günleri ekseriyetle TKİ 
Kurumu Genel Müdürlüğümüz EKİ Müessesesinin 
Çaycuma Sağlık Ocağı doktoru görevlendirilmiş ve 
doktor sabah 9.00'da başlayıp akşam 16.00'ya ka
dar aralıksız mesaisini sürdürmüştür. Bu nedenle bir 
saatlik muayene yapılması söz konuşu değildir. 

15.10.1975 tarihinden itibaren Havza'daki sağ-? 
lık hizmetleri peyderpey Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmekte olup, mezkûr Kurumun da Yenice bu
cağında sözleşmeli doktoru bulunması hasebiyle 
13 .10.1976 tarihinden itibaren TKİ Kurumu Genel 
Müdürlüğümüz EKİ Müessesesinin buradaki işçi mu
ayenelerine son verilmiş okluğundan doktor tayininin 
düşünülmemesi gerekmektedir. 
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Soru : 4. — Yukarıdaki sorulardan anlaşılacağı 
U'M 40 bin nüfuslu Yenice bucağındaki maden işçi
leri için hayatî bir önem taşıyan EKİ Sağlık Ocağına 
devamlı bir doktor tahsisi Bakanlığınızca düşünül
mekte midir? 

Cevap : 4. — 15 .10 .1975 tarihinden itibaren Hav
za'da hastalık sigortası tatbikine geçilmiş olması ve 
bu tarihten sonraki sağlık hizmetlerinin yürütülme
si de kanunen Sosyal Sigortalar Kurumunu alâkadar 
edeceğinden ve zaten 13 .10 .1976 tarihinden itibaren 
sözü geçen sağlık ocağı kapatılmış bulunduğundan 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğümüz EKİ Müessesesi 
tarafından doktor tayinine imkân görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

4. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Liz
bon Büyükelçimize ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/1503) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Dışişleri Baka

nı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
26 .10 .1976 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. — Portekiz Başbakanı ve Sosyalist Parti Lideri 
Sayın Suarez 13 Ekim 1976 tarihinde Lizbon Büyük
elçimiz Fuat Doğu aracılığı ile C. H. P.'si Sayın Ge
nel Başkanı Bülent Ecevit'i 30 Ekim 1976'da yapılacak 
kongrelerine davet etmiştir. Bu davetin C H. P.*si 
Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'e duyurulmayışı 
nedeni nedir? 

2. — Toplumların, ulusların, bireylerin karşıt ide
olojilerine karşın uygar ilişkiler sürdürdüğü günümüz
de yalnız yaşamanın olanaksız olduğu çağımızda iki 
ulusu birbirine yaklaştıracak bu davetin Bakanlığınız
ca hasıraltı edilmesinin bir yararı var mıdır? 

3. — Dünyaya açık sosyalist ve sosyal demokrat 
liderlerin katıldığı bir toplantının C. H. P.'si Sayın Ge
nel Başkanınca izlenmesi bizler için bir değer ölçüsü
dür. Bir övünç kaynağıdır. İlkel bir tutumla bu çağrı
nın savsaklanmasının uygarlık, demokrat düşünce ile 
bağdaşır yanı var mıdır? 

4. — Elçiliğin görevi ulusu onurlu temsil etmek
tir. Olayları gerçek yönüyle değerlendirmektir. Polis
likten Büyükelçiliğe atanan Fuat Doğu'nun verdiği 

bilgiler yanlışlarla doludur. Büyükelçi Federal Alman
ya Sosyal Demokrat Parti Başkanı Willy Brandî'tan 
«Sosyalist Parti Başkanı», Başbakan Helmut Schmidt' 
ten de «Sosyal Demokrat Parti Başkanı» diye söz et
mektedir. Bir Büyükelçinin, bir komşu devletin baş
bakanını, iktidar partisi genel başkanım tanımaması 
gerçekten beceriksizlik, tam bilgisizlik örneğidir. Böy
le bir kişiye halen Türkiye'yi temsil ettirmeyi düşün
mekte misiniz? 

5. — Uzun yıllar polislik yapan Büyükelçi görüm> 
yor ki halen öküz altında buzağı aramaktadır. Ken
disinin şartlanmış meslek şovenizmi Dışişleri Bakanlı
ğını da büyük yanılgılara düşürmektedir. Büyükelçi 
ile Dışişlerinde bu konu ile görevli kişiler hakkında 
herhangi bir soruşturma yapmayı düşünmekte misiniz? 

T. e. 
Dışişleri Bakanlığı 25 .11.1976 

Araştırma ve Siyaset 
Planlama Gn. Md. 

Sayı : 152 
Konu : Hatay Milletvekili Sayın Meh
met Sönmez'in Lizbon Büyükelçiliğimizin 
bir telgrafı ile ilişkili yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deleriyle alman 3 .11 .1976 tarihli, 7/1503-4968/39179 
sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez'in Liz
bon Büyükelçiliğimizin bir telgrafına ilişkin yazılı so
ru önergesine cevabımı ilişikte sunuyorum. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

Sayın Mehmet Sönmez 
Halay Milletvekili 
26 E ü m 1976 tarihli yazıh soru önergenize ceva

ben aşağıdaki hususları bilginize sunuyorum : 
Lizibon Büyükelçimiz, Portekiz Başbakanı Mario 

Soarez'i 13 Ekim 1976 tarihinde, yeni görevini tebrik 
maksadıyle ziyaret etmiştir. Görüşmelerin sonuna 
doğru ve mülakat bir hasbıhale dönüştüğü sırada, Por-f 
tekiz Başbakanı, Ekim ayı sonunda yapılacak olan 
Portekiz Sosyalist Partisinin büyük kongresine Av
rupa'nın bir çok ülkelerinden sosyalist ve sosyal de
mokrat parti liderlerini, isimlerini de birer birer zik
rederek davet ettiğini bildirmiş ve kendisi hakkında 
bilgi edindiği Sayın Bülent Ecevit'i de davet edeceğini! 
Büyükelçimize ifade etmiştir. 
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Büyükelçimiz, ertesi gün Bakanlığa gönderdiği tel
grafta görüşmenin teferruatını naklederken yukarıda 
anlatılan bilgiyi de yermiştir. Portekiz Başbakanının, 
bu niyetinin muhatabına ulaştırılması konusunda Bü
yükelçimizden bir isteği olmamıştır. Esasen bu gibi 
davetler, herhangi bir nezaket ziyareti sırasında de
ğil, ilgili devletlerin Ankara'daki temsilcilikleri, veya 
bizim kendilerine akredite temsilcilerimiz vasıtasıyle ve 
ekseriya yazılı olarak ve muhataplarına duyurulması 
resmî isteğiyle yapılmaktadır. Bu itibarla anılan gö
rüşme esnasında Portekiz Başbakanının davetle ilgili 
olarak Büyükelçimize vaki ifadesi, bir niyet beyanı 

olarak değerlendirilmiş ve davet usulü dairesinde teyit 
edildiği takdirde gereğinin yapılması öngörülmüştür. 
Fakat bundan sonra ne Lizbon'da Büyükelçiliğimize, 
ne de Ankara'da Bakanlığıma Portekiz makamları ta
rafından konuyla ilgili herhangi bir müracaat vuku bul-
mamışhr. 

Bu itibarla, C. H. P.'nin Sayın Genel Başkanına 
iletilmesi istenen bir sarih davet mevcut olmadığını 
bilgilerinize arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

30 .11 /1976 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X 1. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 

Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Bk Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) 
(S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1976) 

X 2. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/1) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayı
sı : 324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 4, — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları, (1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 
Yİ. 5 . 1976) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suu
di Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanmış 
bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 

Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. 
Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 12.. 5 . 1976) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna • dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları, (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12.5.1976) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 8. — 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 9. — 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 : 330) {Dağıt
ma tarihi : 12.5.1976) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 11. — 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, tmar, Ulaş-
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sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

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

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

tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 .1976) 

X 12. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporlar. (1/147) (S. Sayısı ı; 346) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 13. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava TaŞıimalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 'Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
!ve Turzim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

X 14. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna İlişkin 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 18.6.1976) 

X 15. — 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 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/445) (S. Saiyısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23.6.1976) 

X 17. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun tasarisı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî yardımlaş
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 'komis
yonları raporları. (1/335) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 

arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 

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

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

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan 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) 

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

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

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

11. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politi'k nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl -

.ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sdktöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

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

14. — içel 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 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) I 

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

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri1 

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

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

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

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

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

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec^ 
üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 



22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirei'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/38) 

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

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerimi saptamak 
amacııyle Anayasanın 88 nci, Millet Mecllisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
'dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşınım, gül üretimini geliştirmek, üreticimin ör
gütlenmesini ve finansmanım sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşınım, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığımı ve meydana gelen olaylarım 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nöi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi mad-
deleni uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşınım, Doğu ve Gümeydoğu'da ufak bir 
sarsımtıyle cam ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerime gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 
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i 29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
j arkadaşınım, vergi iadesi sistemimin aksayan yönle

rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup taıt-
I bikiıni sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır

sa Türkiye'min yararına olacağını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaş inim, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşımın, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecllisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkim önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşınım, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığımı, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerim bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisimim 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

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

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşımın, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olaylarım nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 



36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ille savaşta başarısız
lığın nedenlerimi ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poMtikalarımım üretici 
zararıma işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına iişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarımın Yuman Askerî makamlarınım elime geç-
fliği ilddiasımî araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğümün 102 ncü maddeleri uyarımca bir Mec
lis Araştırması açılmasıma iişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşınım, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci- maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkim öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'M öğrencilerim öğrenim olana
ğını elinden /alarak eğitim eşitliğimi zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konuşumda, Anayasa-
rmın 88 nai, Milet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (S/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinim uygulama 
işlemimin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına iişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 ar
kadaşının, camlı hayvan destekleme alımı politikası
nın ülke yararına olup olmadığım saptamak amacıy
le, Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına iişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, Kalkınmıa Fonumun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet MectMsd içtü
züğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına illişkim önergesi 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşımın, kıyı yağmacılığınım önlenememesi ne
denlerimi saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 mcü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasıma 
İlişkim önergesi. (10/59) 

45. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşımın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
min sorumlarım! ve bu sorumlarım çözüm yolarım 
saptamak amacıyle, Anayasamın 88 mci, Millet Mec
lisi içtüzüğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkim önergesi. 
(10/60) 

46. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşımın, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve maıhkûmlanm barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasamın 88 
nci, Milet. Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

47. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunum nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünüm 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasıma ilişkin önergesi. (10/62) 

48. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşımın, tarım 'işlerimde çalışanlarım sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 mcü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasıma iişkin önergesi. 
(10/63) 

49. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşınım, istanbul'da son çıkan yamginlanm se
beplerimi ve sorumlularım saptamak arnacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması 
açılmasıma ilişkin ömergesii (10/64) 
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50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 

arfcaidaşınım, Sosyal Sigontalıar Kurumunun mal ve 
para varlığı (ile gerçek gelinini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 noi, Miilüet Meclisi İçtüzüğünün 10(2 
ve 103 ncü makMelerıi uyarınca bir Mecls Araştır
ması 'açııtoasınıa ilıişklin önergesi. (10/65) 

51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemüzldeki maıden kömürü ve Inıyit 
yıajtakllaırıniın rezierv ve kapasitesini sapitamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Mlilfât Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

52. — 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) 

53. — 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) 

54. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

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

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

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

58. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

59. —• Ankara Milletvekili Cevat 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 bu" Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

60. — 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 amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — 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) 

64. — 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) 



65. — Rize Milletvekili O. Yılmam Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 1012 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
önergesi. (10/82) 

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

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

68. — 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) 

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

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

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

72. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının. (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkilâtı'nm, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meciisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

73. — 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 içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

74. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

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

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

77. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

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

79. — 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) 

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

81. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

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

83. — istanbul 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 uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

84. — içel 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) 

85. — 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) 

86. — 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 bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

87. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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

• . 89. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DtSK'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) 

90. — 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) 

91. — 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) 

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

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini 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. (10/106) 

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

95. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

97. — istanbul 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

98. — 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

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

100. — Gaziantep Milletvekili ibrahim 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

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

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

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

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

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

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

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

108. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
îana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes

pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 
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109. — Hatay Milletvekili Sabri.Ince ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

110. — 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) 

111. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 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) 

112. — 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) 

113. — 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 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

114. — 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) 

115. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
lCf2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

116. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis- Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

117. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sorunlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca ıbk Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

118. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

119. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

120. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 
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7. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

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

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

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

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

12. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. — 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) 

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

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

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

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

21. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 
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36. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

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

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

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

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

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

42. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltime Cemiyetli» nin adım değiştürmesime 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

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

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

46. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemek
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

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

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

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

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

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

52. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



64. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy îşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

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

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

67. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bdigehan'm, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

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

70. — 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) (*) 

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

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

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

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

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

76. -—. Ankara Milletvekili Necdet Bvliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 
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77. — 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) 

78. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

79. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmea'm, 
1974 ydında 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) 

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

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

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

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

84. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kub-
ns Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

86. — Istanfbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

87. — îstan'bul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

88. — Kocaeli MiiöüvekJfi ibrahim AÜddüğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar-
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larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

89. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

90. — Saımisun Milletvekilli İrfan Yankütan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

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

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

93. — Afyonkaraıhisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

94. — İsitanibul Milletvekili İhsan Tolksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam. ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

96. — İçel Mlltetvelkili Süleyman Şimşelk'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

98. — Izimir Milletvekilli Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

99. — izmir Milletveikili Yüksel Çaıkmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

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

101. — Zonguldak Miilletvakili Orhan Görıcüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 

ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

102. — Gaziantep M'iilötvdk'M Yusuf Öztürklmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

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

104. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba: 

kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 
105. — Zonguldak: Milletvekili Kemal Anadol' 

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

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

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

108. — Eskişehir M ilet vekil Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

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

110. — istanbul Milletveikili ilhan Özıbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

111. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

112. — Yozgat Milletveikiili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

113. — Kahramanmaraş Milletveikili Halit Evli-
ya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
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bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

114. — Muğla MiMebvekıi'M Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/192) 

'115. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını g;edkıtirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

116. —. Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

117. — Antalya Milletvekilli Öımier Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/223) (*) 

118. — Ankara Milletvekili Necdat Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turiizm ve Tanıtma Baklanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

119. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

120. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kamımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

121. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

122. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
nir - Çelik mamulleri ithalâtıma tahsis edilen dövize 
ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

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

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle igili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözM soru önergesi. (6/201) 

125. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba-
'kaınıdam sözlü soru önergesi, (6/229) (*) 

126. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'um, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm-: 
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

127. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

128. — Siirt Milletvekili Netoil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'm Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi^ 
(6/232) (*) 

129. — Siirt Mületvekili Ndbil Oktay'ın, Barba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakam'ım Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

130. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu liman sel felâketinden kurtarılmasına 
iıişkiin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

131. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakammdaın sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

132. — Hatay Milletvekili Saıbri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/236) (*) 

135. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

136. — Muğla Milletvekili Halil Dere'ndn, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanımdam sözlü soru önergesL (6/237) (*) 

137. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 
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138. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi; (6/239) (*) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

140. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'i gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

141. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
üşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

142. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

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

144. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Milî Eğitim Baklanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

145. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in. 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

146. — Amasya MMetvekili Vebibi Meşlhur'un, 
imam - Hatip kadrolarınım dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

147. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ırı, ba
kanlık müsteşar »nın köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

148. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaFın, 
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Milî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

149. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
g)il%ı, öğretmen tayin ve naklilerine ilişkin Millî Eği-
ıtikn Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

150. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
teki Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

151. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna üşkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

152. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

153. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

154. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) <•) 

155. — Adana Milletvekili Ilter jÇubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a üşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

156. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
üşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

157. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine üşkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine üşkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/257) (*) 

159. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin bir 
genel müdüre üşkin Mfflî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

160. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

161. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî Miriler Akademilerine ilişkin Mifflî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarma ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayan ve makilerine iffişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/262) (*) 
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164. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, I 

tayin ve nakdilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Mil î Eğicim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

165. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylem'li öğrenci olayları ile alınması gereken ted- I 
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/264) (*) 

166. — Burdur Milletvekili Ali Sami'nin, öğret- I 
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) j 

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

(*) 
168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük

seköğrenim gençliğinin sorunlarına iMşkin Millî Eği- I 
tim Bakamından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

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

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

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

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

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

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

175. — 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. (6/30(1) (*) 

176. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) j 

177. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

184. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
9özlü soru önergesi. (6/281) (*) 

185. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'm, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. (6/282) (*) 

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

187. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 H 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

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

189. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 
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190. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimMklepme ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

191. — Manisa Milletvekili Haşan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin MiMî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

192. _ Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'iıv 
Borçka Ticaret üsesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

193. — Ankara Milletvekili Gevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev dıan, bir sdyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkan Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

194. _ Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü sofu önergesi (6/293) (*) 

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

196. — Aydın Milletvekili İsa 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) (*) 

197. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların klasiklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

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

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

200. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mümar Sinan îlköğrermen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) •(*) 

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

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

203. — 'Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

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

205. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siıirt İli ve bazı ilçelerimin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/302) (*) 

206. — Ankara Milletvekili 'Necdet EvliVagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C3) (*) 

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

208. — Afyorikarahisar Milletvekili Süleyman 
Muthı'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

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

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

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

212. —'Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in» 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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213. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

214. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in mıillî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/3*14) (*) 

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

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

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

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
16/318) (*) 

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

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

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

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

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

224. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

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

226. — istanbul 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) (*) 

227. — î-staribul 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) (*) 

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

229. — Manisa MMetvekili Veli Balkırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ihşkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

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

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

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

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

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

235. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
Iu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

236. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

\ 
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237. — 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) (-*) 

238. — 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) (*) 

239. — 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) (*) 

240. — 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) (*) 

241. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nın, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

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

noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

243. — İstanbul 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) (*) 

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

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

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

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

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

249. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhy;iûğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

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

251. — 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) (*) 

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

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

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

255. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

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

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

258. — 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) (*) 

259. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay-
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 
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260. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 

Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının malızurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

261. — içel Milletvekili Süleyman Şimsek'in, 
Orta Doğu Teknik ÜûiveiTsiftetsinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz BiMmterli Bölümümün engeienme-
sfinıe iiliişklin Başbakandan sözlü soru önergesi.' (6/374) 
<*) 

262. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
BaşibakanMc, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kurutuşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

263. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muıtlu'nun, Üniversitelere girecek takfoeledn tespitli 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

264. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütılü pamuk taban füyıaitı i e dıhraç ffiyatı ara-
smdalki farkın üreticiye ödenmesine uşkun Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

265. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) {*) 

266. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

267. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

268. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

269. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
m, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*•) 

270. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

271. — Antalya Milletvekili Fahri Ö/çelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan "bugüne kadar görevden alınan 

veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

272. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

273. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

274. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

275. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

276. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri 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 Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı İddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilüşkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

280. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

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

282. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 
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283. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

284. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

285. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, tstan-
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere linkin Millî Eğittim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

286. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
istatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından-sözlü soru önergesi. (6/387) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER liŞLER 
1. — 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) 

2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7.7.1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18•.. 5 . 1976) 

3. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci 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) 

4. — 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 : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
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 6. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

7. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayıh 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) 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşınm 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) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
daıir ıkanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları rapotrları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündem'e ahnma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağrttaa tariihi : 18 . 5 . 1976) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoMör, hardket memuru, ga-rdbf-
ren, malkaısçı, manevraoı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıikralar eklen
mesi, halklkmda kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

11. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıtorasına bir 
hülküm eMenımesd halkkında ıkanun tasarısı ve 
Kütahya MitetveMli liıan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
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günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
mtaiddesinde değişiklik yapılması 'hakkımda kanun 
teklifi ve 'içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

12. — Türkiye Büyük Millet Mecisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek; üze
re geni gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

13. — 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) (Dağıtaıa tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

14. — Niğde Milletvekili Mehmet Altıhsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmdt Duraköğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 nou maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6 . 1975) 

X 15. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun taisarısı ve Bütçe Karma Korniiisyonu 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 tarihli : 30.6.1975) 

16. — 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) 

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

18. — istanbul 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 işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

19. — Edirne Milletvekili İlhami 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. Sayrsı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

20. — 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) 

21. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 .1976) 

22. — 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 içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

23. — 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 işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 24. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

25. — 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) 

26. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi 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) 

27. — 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 . İ976) 
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X 28. — 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 29. — 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) 

30. — 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 31. — 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) 

X 32. — 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 33. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan 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) 

34. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş 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 35. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 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) 

36. — 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.l nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

37. — 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) 

38. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

39. — 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: 1 7 . 5 . 1976) 

40. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
1LI İsrafil 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) 

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

X 42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

43. — Kütahya Milletvekii İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tsbiî âfetler 
dolıayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 
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44. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 

ve II 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 tarihi : 18 5 . 1976) 

45. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 acü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

46. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kananla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena 
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet 
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği 
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 1976) 

47. — 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 48. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

50. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

51. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 50<5 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kantin ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi: 3 . 6 . 1976) 

52. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun* 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisi 
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi: 7 .6 .1976) 

53. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar» (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 54. — 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) 

55. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı MM Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüş ilmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Kom »yonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi: 9 . 6 . 1976) 

56. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi-
tıeler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
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) 

57. — 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) 

58. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, ls^ 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 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) 

59. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet
vekili Kemal Tabak'm aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 
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60. '••— 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) 

61,. — 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 iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

62. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
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 . 1974,11.6. 1976) 

X 63. —- Bursa Milletvekili KasımÖnadım ye 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 204V; 1 ncıi ek) (Dağıtma tarihleri - 1 . 7 .1975; 
1 4 . 6 . 1976) 

X 64. — 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*nin, 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) 'le 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) 

X 65. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

66. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddf sunin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 67. — 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 üemirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh 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 ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (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 68. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'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'm, 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 Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmeh ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Al'İ 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, 
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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 69. — 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 
Nâzım İnebeyii'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 . f . 1976) 

70. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesii uyarınca gündeme alınma öner
gemi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

71. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 72. — 29 . 7 . 1970 tarihli 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 Hamdi özer'in, 
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) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

73. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 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) 

74. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
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 
tarihî : 29 '. 6 . 1976) 

X 75. —Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'tin, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 76. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan korniş* 
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt-; 
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 77. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bîr üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine daîr kanun ta« 
sarısı ve Millî EğMm ve Plan komisyonları rapor* 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 78. — 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) 

79. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, H75 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin-: 
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

80. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı 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) 
(Dağıtma tarihi : .5 . 7 . 1976) 

81. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

82. — 4 Ocak 1961 tarihü ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç 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 Ç. Senatosu 
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Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

83. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polSs memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi BeMr Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertüfcinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 84. — 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 saydı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma terfihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Aydın Milletvekili tsmet Sezgin'in, îbra-
hilm Oktaroğhı 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
1%% eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

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

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

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

89. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Danış 

Tunagil'in eşâ ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına -vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 90. — îslâmî İlimler Akademileri kanunu ta-
, sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Îslâmî İlimler Akademileri kanun teKİifleri 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) 

91. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llharrri Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

92. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 93. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca Gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 94. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 95. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa-
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nsı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 96. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince Gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi: 11 . 11 . 1976) 

97. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

98. — Müesseselerde özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

99. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 100. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976). 

101. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 , 1976) 

102. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Saduilah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

103. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 104. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağılma tarihi : 
25 .11 . 1976) 

105. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara^ 
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı* 
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25. 11 .1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterip 

(Millet Meclisi Birleşim : 14) 




