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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime ara 
verilse de çoğunluk olması muhtemel görülmediğin
den: 

29 Mart 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 15,22'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Mehmet Orhan Akkoyunlu Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

» > • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa) Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulun 71 nci Birleşimini açıyorum. 

İL YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Adana ilinden başlıyoruz, salonda bulunan sayın 
üyelerin işaret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama sırasında bulunmayıp, son

radan salona gelmiş bulunan sayın milletvekillerinin 
Başkanlığa tezkere göndermelerini rica ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yoklama işlemi bitmiş
tir. 

Yapılmış olan yoklama sonucunda salonumuzda 
206 kişinin mevcut olduğu görülmüş bulunmaktadır. 
İçtüzüğün öngörmüş olduğu bir zamana tehir etsem 
dahi ayni çoğunluğu bulamayacağım endişesinde bu
lunduğumdan Anayasa Mahkemesine üye seçimini 
yapmak, genel görüşme ve Meclis araştırması öner
geleriyle sözlü soruları görüşmek için 30.3 .1977 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 
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III, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, TIR 
araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Yılmaz Ergcnekon'un yazdı 
cevabı (7/1509) (x) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Daha önce yöneltilen sorulara farklı ve çelişkili ce

vaplar alındığından, aşağıdaki soruların, Dışişleri Ba
kam, Ticaret Bakam ve Bayındırlık Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 26.10.1976 
Ankara Milletvekili 
Nedcet Evliyagil 

1. Ülkemizin TIR güzergâhından (yollarından) 
geçmekte olan yabancı TIR araçiarmdan, anlaşma 
yapan ülkelere ton/km. başına 25 veya 40 kuruş üc
ret yükleyen ve 7 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe so
kulan TIR kararnamesi'nin, İran'ın lehine değiştiril
mesinin nedenlerini açıklar mısınız? 

a) Bu değişikliğin, uzun zamandanberi İran'ın 
ülkemize açacağı bildirilen 1 milyar 200 milyon do
larlık kredi ile bir ilgisi var mıdır? 

b) İran'ın vereceği kredi Ue ilgili görüşme ve te
maslar hangi tarihte başlamıştır, hangi evrededir? 

c) İran, Türkiye ile kara yolu yapımı için anlaş
ma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık krediyi 
vermiş midir? 

d) Bu anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır? 
e) İran'ın vereceği kredilere karşıt istekleri olmuş 

mudur, olmuşsa bunları açıklar mısınız? 
2. İran'ın darıltılmamasını temin amacı ile mi bu 

kararname değiştirilmiştir? 

a) MC. Hükümetini oluşturan diğer partilerin, 
(onlara veilecek bazı ödünlere karşıt) bu kararnameyi 
zorla onayladıkları doğru mudur? 

3̂  RCD ilişkilerine rağmen Tahran Hava Ala
nında Türk parasını tanımayan, «Döviz Tablosu» nda 
Uganda dahil bütün ülkelerin para değerlerini yan
sıtan, yıllardanberi Türk parasına bu göstergede yer 
vermeyen «kardeş» İran'ın bu tutumunu nasıl karşılı
yorsunuz? 

(x) Not : 25.11.1976, 9 . 12 . 1976, 15 . 2 . 1977 
ve 16 . 3 . 1977 tarihli 13, 17, 45 ve 62 nci Birleşim 
Tutanak Dergilerinde yayımlanan cevaplara ek ce
vaptır. (711509) -

a) Tahran B. Elçimiz ve de Elçiliğimizin men
supları, zaman zaman Türkiye'ye gidip, döndüklerine 
göre, bu tablo'yu görüp de İran'ın dostça olmayan 
bu davranışı karşısında Bakanlığınızın dikkatim çek
miş veya herhangibir girişimde bulunmuşlar mıdır? 

b) Bulunmuşlarsa, altı yıldanberi somut bir so
nuç alınmadığına göre, İran'ın bu tutumunu sürdürme
sini nasıl yorumluyor ve de dostlukla bağdaştırıyor 
musunuz? 

c) TIR sorunu ortaya çıktıktan sonra, Tahran 
B. Elçimizin, İran Dışişleri Bakanlığına davet edi
lerek, bu kararın sür'atle değiştirilmesinin rica edildi
ği ve bunu Şah'ın bizzat arzu ettiği, arkadaşından da 
ikinci kararnamenin yayınlandığı doğru mudur?. 

4 Türkiye'deki TIR araçlarının sayısını ve hangi 
firmalara ait olduğu hükümetçe bilinmekte midir, mik
tarlarını açıklar mısınız? 

5. 30 i 6 . 1976 tarihine kadar ithal izm* verilen 
TIR sayısı ne kadardır, bunlar hangi firmalara aittir, 
firmaları ve sahiplerinin adlarını açıklar mısınız? 

6. Yabancı TIR araçlarının kara yollarımızdan 
ücretsiz geçmesi ile ülkemiz, yılda kaç milyar liralık 
bir gelir kaybına uğramaktadır? 

a) Bu kaybın üç milyar lira kadar olabileceğinin 
saptandığı yetkililerce ileri sürülmektedir, ne dersiniz? 

b) İran TIR araçlarının, değiştirilen ikinci ka
rarnamesi ile ülkemizden ücretsiz olarak gidip gelmesi 
konusunda Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alın
mış mıdır? 

c) Alınmışsa açıklar mısınız? 

7. Türk ve İran TIR araçları, başka ülkelerde 
ton/km. başına ne ücret ödemektedirler? 

a) Türk TIR araçtan İran'da ton/km. basma bir 
ücret ödemekte midirler, ödemekte iseler, miktarını 
açıklar mısınız? 

8. Son beş yıl içinde Kara yollarımızdan geçen 
yabancı TIR araçlarının (ülkelere göre yıl -• yıl) sayısı 
ne kadardır? 

9. TIR'ların Kara Yollarımızdaki yıllık onarım 
masrafları saptanmış mıdır 

a) Yetkililerin ileri sürdükleri gibi, bu miktar, 
bir milyar liranın üzerinde midir? 
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10. Karayollarımızın yeteneksizliği ve bakımsız
lığı nedeniyle; bilhassa yabancı TIR'Iarın trafiği ge
niş ölçüde aksattığı ve de kazaların arttığı gerçeği 
karşısında, ne gibi tedbirler düşünülmekte, ya da alın
maktadır? 

a) Alınması gerekli tedbirlerin bir planı yapıl
mış mıdır? Yapılmışsa açıklar mısınız? 

b) İstanbul - Ankara ikili (gidiş - geliş) yolunun 
yapımına hangi tarihte başlanmış ve bugün kaç kilo
metrelik kısmı tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır, bu 
yol ne zaman tamamlanmış olacaktır? 

c) TIR araçlarının, bazı yabancı ülkelerin uygu
ladığı gibi, trafiğin en yoğun olduğu Cumartesi ve 
Pazar günleri karayollarından geçmelerinin yasaklan
ması düşünülmekte midir? 

l l j İran'ın, Karayollarımızın yapımı için anlaş
ma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık kredi'nin 
kullanılmasına ne zaman başlanmıştır? 

a) Bu kredi ile öngörülen yol güzergahının planı 
saptanmış mıdır? 

b) 30 milyon dolarlık kredinin faiz miktarlarını 
açıklar mısınız? 

c) Bu kredi kaç yıl için verilmiştir? 

d) 30 mUyar dolar ile (iki gidiş - iki geliş olmak 
üzere) yaklaşık olarak kaç kilometre yol yapılabil

mektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 28.3.1977 

Ankara 
ÖKA : 310000/1047 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 11 . 1976 tarih ve 7/1509-4986/39285 

sayılı yazıları 
Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in Sayın 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesinin Ba
kanlığımla ilgili TIR ücreti ve İran'dan alınacak kre
diler konusundaki cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği gibi, İran ile kara nakliyat anlaş
ması konusunda anlaşmaya varılmadığı için Türkiye 
ile İran arasında halen bir anlaşma mevcut değildir. 

«Türkiye üzerinden Karayolu Transit Taşımala
rı ile Türkiye'den Transit Eşyanın Taşınması Esas
larının yürürlüğe konulmasına dair 10 . 11 . 1975 
târih 7/10792 sayılı Kararnamenin 8 nci maddesinin 
I-b fıkrasına istinaden İran Plakalı transit nakliyata 
anlaşmasız ülkeler tarifesi tatbik edilmektedir. 

2. 6 Haziran 1975 tarihinde Türkiye ile İran 
Hükümetleri yetkilileri arasmda imzalanan Ekono
mik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına istinaden 13 
Kasım 1975 tarihinde İran ile, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün makine parkı için $ 30 000 000 Iık 
bir kredi anlaşması yapılmıştır. 

Bu anlaşma 7 < 3 . 1976 tarihli Resmî Gazete'de 
yayınlanmıştır. Gerekli şekli işlemler İran Hüküme-
tincede tamamlanmaktadır. 

Kredinin Şartları : 

İran dışı mallar 
İran kaynaklı mallar 

Toplam 

Kredi. Miktarı Ödemesiz 
Milyon $ 

20 
10 

30 

Bilgilerine arz eder, saygılar 
Doç. 

(yıl) 

2 
3 

sunarım. 

Vade 
(yıl) 

8 
9 

Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

Faiz 
% 

4,5 
2 
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2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, İstanbul ilinde Hazineden arazi ve arsa isteyen 
belediyelere ilişkin sorusu ve Maliye Bahanı Yılmaz 
Ergcnekonun yazılı cevabı (711597) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla 
rica ederim. 30.12.1976 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 
1. İstanbul ilinde özellikle gecekondu bölgesi 

bulunan ve 775 sayılı yasa uyannca Belediyesine 
arsa ve arazi devri isteyenler hangileridir? 

Devri istenen arazi ve arsaların (ilgili her beledi
ye için) sayısını, ilk ve son müracaat tarihlerini be
lirtmek mümkün müdür? 

2. Üzerinde gecekondu bulunan veya bulunma
yan Hazine arazi ve arsalarını 2490 sayılı Yasanın 66 
ncı maddesine göre takdir edilecek bedel karşılığında 
satın almak için müracaat eden (İstanbul İlinde) 
belediye var mıdır? Varsa adları? 

Hangi belediye, kaç parsel için müracaat etmiş, 
yapılan işlem özetle hangi safhadadır? 

Hazine arazi ve arsalarının böyle bir işlemde de
ğerini takdir edenlerin sayılan ve özellikleri nedir? 

İlgili belediyelere ödemede kolaylık sağlanıyor 
mu? Nasıl? 

3. Gecekondu sahiplerinden (gecekonduların 
arsasını) açık artırma suretiyle (Hazineden) satış ta
lebinde bulunanların (İstanbul İlinde) 1966-1976 
yıllan itibariyle sayılan nedir? Sonuçlanan miktar 
nedir? 

4. İstanbul ilinde 1966-1976 yıllan itibariyle ge
cekondularla veya benzer şekilde işgal edilen Hazine 
arazi ve arsaları üzerindeki vatandaşlardan kira ve 
ecrimisil tahakkuk ettirilenlerin sayısı nedir? Yine 
söz konusu yıllar itibariyle tahsil olunan para nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 28 . 3 . 1977 

ÖKA : 310000/1050 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1977 tarih 7/1597-5409/41680 sayılı 
yazılan. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un İs
tanbul ilinde Hazineden arazi ve arsa isteyen bele
diyelere ait yazılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

1. İstanbul'da gecekondu bölgesi bulunan ve 
775 sayılı yasa uyarınca belediyesine arsa ve arazi 

devri isteyen belediye sayısı 22 olup, bunlar İstan
bul, Kâğıthane, Avcılar, Kocasinan, Güngören, Kü-
çükçekmece, Esenler, Safra, Yenibosna, Ümraniye, 
Kartal, Yakacık, Pendik, Küçükyalı, Tuzla, Malte
pe, Dolayoba, Soğanlık, Alibeyköy, Kemerburgaz, 
Küçükköy ve Bayrampaşa Belediyeleridir. 

15 . 12 . 1972 tarihinde İstanbul Defterdarlığın
da çıkan müessif yangında, 775 sayılı yasa uyannca 
belediyeye devredilen yerlerle ilgili dosyalardan ek
seriyetinin yanması nedeniyle tüm belediyelerin dev
rini istedikleri arsa ve arazi sayısını ve başvurma 
tarihlerini belirtme imkânı şimdilik bulunmamakta
dır. Zira her belediye için açılmış bulunan devir dos
yalarının büyük çoğunluğu yanmış olup, her parse
lin kendi dosyasının taranması suretiyle tespit edil
mesi ise halen Hazine adına kayıtlı 16 000 dolayında
ki taşınmazın ayrı ayrı dosyasının incelenmesi ge
rektiği gibi, bu güne kadar çeşitli nedenlerle Hazine 
elinden çıkmış en az o kadar taşınmazın dosyasının 
da incelenmesi icabetmektedir. Kaldı ki, incelenme
ye girişilse bile ilgili belediyeye devredilen ve dosya
sı yanan taşınmazlar hakkında ilgili muhafızlıklar
dan alınan yazılarda, taşınmazın sadece Belediyeye 
devredildiği belirtilmiş olup, devir işleminin 775 sa
yılı yasaya göre mi, yoksa bundan önceki 7367 sa
yılı yasaya göre mi yapıldığı belirtilmediğinden tes
pit imkânı bulunmamaktadır. 

Ancak, devir dosyaları kurtulan bazı belediyele
re, devredilen taşınmaz sayısı, bir fikir vermek üze
re aşağıda belirtilmiştir. 

İstanbul Belediyesine sadece Şişli ilçesinde 280 
adet, Kocasinan Belediyesine 16 adet, Kartal Bele
diyesine 85 adet, Yakacık Belediyesine 101 adet, 
Tuzla Belediyesine 89 adet, Pendik Belediyesine 37 
adet, Küçükyalı Belediyesine 38 adet, Alibeyköyü 
Belediyesine 75 adet taşınmaz mal devredilmiştir. 

2. — Üzerinde gecekondu bulunsun veya bulun
masın İstanbul'da bulunan belediyelerin bazıları Ha
zine arsa ve arazilerini 2490 sayılı yasanın 66 ncı 
maddesine göre satmalına isteğinde bulunmakta ise
ler de, Hazineye ait her taşınmazın ayn bir dosyası 
olduğundan, istekte bulunan Belediye adları ile her 
Belediyenin kaç parsel için talepte bulunduğu ve ya
pılan talebin hangi safhada olduğunun tespiti yukarı
da da arz edildiği üzere, Hazineye ait tüm taşınmaz
ların dosyalannın ayn ayn incelenmesini gerektir
mektedir ki, bunun da kısa zamanda yapılmasına im
kân bulunmamaktadır. Kaldı ki yangından önce sa
tılan taşınmaz malların tespiti tapu kayıtlannm ta
ranmasını gerektirmektedir, 
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Bu gibi işlemlerde Hazine arsa ve arazilerinin de
ğeri anılan yasanın 28 nci maddesinin (C) fıkrasında 
yazdı komisyonca takdir edilmekte olup, Komisyon 
üyesi kişilerde bulunması gereken özellikler sözü edi
len yasada belirtilmiştir. 

Bu Yasa uyarınca Hazineden arsa ve arazi satın-
alan belediyeler, istedikleri taktirde bedelini tak
sitle ödeyebilmektedirler. 

3. 775 sayılı Yasa uyarınca belediyeye devri ge
reken yerler, üzerinde gecekondusu bulunsa dahi şa
hıslara satılamanıaktadır. 

775 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan ve üze
rine şahıslarca gecekondu ve benzeri yapılar inşa 
edilmek suretiyle işgal edilen taşınmaz mallar, satı
şında her hangi bir sakınca yoksa açık artırma sure
tiyle satılmaktadır. Bu şekilde satış talebinde bulu
nanların sayıları, yukarıda açıklanan nedenlerle kı
sa zamanda tespit edilememiştir. 

Diğer taraftan 1 . 3 . 1976 tarihinde yürürlüğe 
giren 1990 sayılı Yasa uyarınca 775 sayılı Yasa ge
reği olarak belediyeye devredilmesi icabeden yerler 
üzerine, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
yapılan gecekonduların yıktırılması da durdurulmuş
tur. 

4. Yargıtay 1 nci Hukuk Dairesinin 3 . 6 . 1975 
tarih, Esas 4797, Karar 5750 sayılı Karan ile, 775 
sayılı Yasa uyarınca Belediyeye devri gereken yer
lerden kira ve ecrimisil alınmamaktadır. Sözü edilen 
kararın bir örneği ektedir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 
T. C. 

Yargıtay 
1. Hukuk Dairesi 

Sayı 
YARGITAY İLÂMI 

Esas Karar 

4797 1975 5750 
Mahkemesi : İstanbbul 4. Asliye H. Hâkimliği 
Tarihi : 16.12.1974 
No. su : 39/709 
Davacı : Hazine 
Davalı : İsmail Anbarcıoğlu 
Üçüncü şahıs : 

Taraflar arasında görülen davada : 
Davacı, hazine 11 parsel sayılı taşınmazına da

valıların depo yapmak suretiyle haksız el atmaları
nın önlenmesine, yapmın yıktırılmasını, ydhk 600* 

lira üzerinden 9.3.1967 tarihinden 9.11.1974 tarihîne 
değin 4 000 lira işgal tazminatının 17.7.1973 ta
rihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilini istemiş
tir, 

Davalılar, dava konusu yerin Kâğıthane köyü 
tüzelkişiliğince İnsaniye Özgündağ ve Burhaniye 
Zümriitkaya'ya tahsis edildiğini sonradan kadastro
ca hazine adına tespit edildiğini, kendilerinin bu ki
şilerden satın aldıklarını ve mevcut yapıyı yaptıkla
rını, iyi niyetli olduklarını, aynca taşınmazın 775 
sayılı yasanın kapsamı içine girdiğini ve bu yasanın 
koruyuculuğu altında olduklarını bu yönden dava
nın reddi gerektiğini savunmuşlardır. 

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen ka
rarı davalıların süresi içlinde duruşmalı inceleme ya
pılması isteği ile temyiz etmeleri üzerine duruşma 
için tayin olunan 3.6.1975 Salı günü için yapılan 
tebligat üzerine mümeyyiz vekili Av. Bülent Ulukut 
ile M. aleyh hazine vekili Av. Hikmet Umulu gel
diler, duruşmaya başlandı, müddetinde ita ve ka
yıt olunduğu anlaşılan temyiz arzuhalinin kabulüne 
karar verildikten sonra gelen vekillerin şifahi izah
ları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara! 
bırakıldı, bilâhara dosya tetkik olunarak gereği dü
şünüldü: 

KARAR 
Dava konusu taşınmazın 775 sayılı Yasanın uy

gulama alanında bulunduğu saptanmıştır. Taşınma
zın hazine adına kadastroca tespitinden önce 
23.6.1953 tarih 13 No. Iu tapu ile hazine üzerine 
kayıtlı bulunduğu anlaşılmaktadır. Böyle hazine 
tespitten önce de tapu ile malik durumundadır. Mül
kiyet yönü uyuşmazlık konusu değildir. Taşınma
zın cinsi ise arsadır. 775 sayılı Yasanın 3 ncü maddesi
ne göre yasal olarak mülkiyet hazineden belediye'ye 
geçmiştir. O halde hazinenin dava hakkı olmadığı 
düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi isabet
sizdir. Temyiz itirazı bu yönden yerindedir. Kabu
lüyle hüküm andan nedenle H.U.M.K.nun 428 nci 
maddesi gereğince bozulmasına, gelen temyiz edenler 
vekili için 1 000 lira duruşma vekâlet ücretinin tem
yiz edilenlerden tahsiline, peşin harcın iadesine 
3.6.1975 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye 
S. Tırpan A, Coşar 

Üye Üye 
S. Akalın Z, Özdü 

Üye 
İmza okunamadı 
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3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Çay -
Kur Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı 
(7/1648) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Orhan Yılmaz 
Soru : 
1. Çay - Kur Genel Müdürlüğünün 700 milyon 

lira kadar görev zararı yaptığı belli olmuştur. Yeni 
bir kuruluş olan Çay - Kur'un kısa sürede 700 mil
yon lira gibi büyük yekûn tutan zararlarının neden
leri nelerdir? 

2. Çay - Kur zararlarının üreticiden alınan yaş 
yaprak alımlarından başlamak üzere imalât ve pa
zarlama faaliyetlerine göre ayrı kalemler halinde 
miktarlarının gösterilmeleri ve zararın en fazla 
olduğu faaliyet bölümü hangisidir? 

3. Çay - Kur zararları bu genel müdürlüğün 
yapısal bir sorunu mudur? Yoksa görev ve yöne
tim yetersizliğinden mi olmuştur? 

4. Çay - Kur zararlarının önlenmesi doğrultu
sundaki düşünceleriniz nelerdir? 

5. Bugünkü Cephe Hükümetinin kuruluşuyle 
göreve başladığınız günden itibaren bugüne kadar 
Çay - Kur Genel Müdürlüğünde yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları, fabri
kalar ve diğer iş yerlerinde çalışanlar arasında yeni 
göreve getirilenlerin, nakil olanların ve görevden 
ayrılanların sayıları, görevleri ve isim - soyadları ne
lerdir? 

(1) Bu soru önergesine bağlı cetvel çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır. Esas dosyasındadır. 
(7/1648) 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Çay İşleri Müdürlüğü 
800/962 

29 . 3 . 1977 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1977 tarih ve 7/1648-5695-43076 
10 . 3 . 1977 tarih ve 7/1648-5695-43076 sayılı yazıla
rınız. 

Sayın Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın so
rularına verilen cevaplar 2 nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Orhan Öztrak 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın yazılı soru 
önergesi cevabıdır? 

lj Çay - Kur Genel Müdürlüğünün kuruluşun
dan bugüne kadar zararı yıllar itibariyle şöyledir: 

a) 1973 yılı zararı 829 980 185,83, 
1974 » » 561 788 696,99, 
1975 » » 371 971 621,57, 
1976 » » 700 000 000.— lira civa

rında ohıp henüz 1976 bilançosu kesinleşmemiştir. 

Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bu zararları 
üretim - tüketim dengesizliği ve elde bulunan stok
ların dış satışlarından ileri gelmektedir. 

Zira çay üreten ülkeler içerisinde millî gelir da
ğılımı en yüksek ve kalkınmış ülke olan Memleketi
mizde çay maliyeti diğer çay üreten ülkelere naza
ran çok fazladır. Üretim - tüketim dengesi gerçek
leşmediği müddetçe de bu zararın devam edeceği 
tabiîdir. 
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Yalnız çok kısa zamanda bu denge sağlanacak
tır; 

Zira 

1973 
1974 
1975 
1976 

Üretim 
(Ton) 

43 000 
47 000i 
56 000 
62 000 (Tahmin) 

Tüketim 
(Ton) 

31 000 
35 000 
42 000 
48 000 (Tabının) 

2. Çay - Kur Genci Müdürlüğünün faaliyetleri! 
içerisindeki zarar durumları Kurumun kuruluş ve 
amacı icabı tek olduğundan zararları da tek olarak 
ifade edilmektedir; 

a) Mubayaa edülen yaş çay ürünü 
Yıllar Miktar Tutar 

1973 
1974 
1975 
1976 

b) Üretilen Tasnifli Kuru Çay : 
Yıllar 

1973 
1974 
1975 
1976 

c) Üretilen Paketli Çay : 
Yıllar 

1973 
1974 
1975 
1976 

d) Satışlar : 
1973 Paketi Çay 

Kuru Çay 
1974 Paketli Çay 

Kuru Çay 
1975 Paketli Çay 
1976 

196 196 681 000 
202 022 596 000 
261 810 215 400 
300 000 000 000 

Miktar 

43 940 101 000 
42 780 847 000 
56 463 737 000 
57 200 000 000 

(Program) 

Miktar 

27 360 279 000, 
35 332 391 000 
46 776 597 000 
53 000 000 000 

(Program) 

27 045 949 000 
18 779 910 000 
35 669 754 000 
11 431 862 000 
46 214 000 000 
53 000 000 000 

(Program) 

882 885 062.— 
1 262 641 222.— 
1 963 576 615.^-
2 550 000 000.— 

Tutar 

1 362 793 494.— 
1 901 500 100,— 
2 914 248 419.— 

Tutar 

972 292 758.— 
1 541 394 607.— 
2 467 150 238.— 

896 176 404.75 
49 451 217.43 

1 218 243 898s— 
64 957 694.— 

2 178 140 629.— 
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3d Çay - Kur zararları yukarda da izah edildiği 
gibi yapısal bir sorundur, görev ve yönetim yetersiz-' 
İlginden mütevellit değildir. 

4. Çay - Kur Genel Müdürlüğünü zarardan 
kurtarmak için üretim - tüketim dengesinin sağlan
masına çalışılmaktadır. 

Bunun için kaliteli çay üretimine ağırlık veril
mekte ve kaçakçılıkla mücadele edilmektedir. 

29 . 3 • 1977 O : 1 

Fert başına çay tüketimi artmakta okluğu da mtt-
şahade edilmiştir. 

Şöyle ki; günden güne yüksemıekte olan ve son 
İki yıl içinde % 300 fiyat artışı gösteren kahvenin 
birçok yerlerde yerini çaya bıraktığı görülmektedir. 

5. Hükümetimizin kuruluşundan bugüne kadar 
kurumda yapılan atama nakil v. b. işlemler ektedk** 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 lı NCİ BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1977 Salı 

Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu ve aday listesi. (3/173) (S. Sayısı : 57 ve 57'ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1974, 9.3.1977) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

X 2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 3 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 tarihi : 9 . 7 . 1976) 

X 3. — 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 4. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 

15.00 

I dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun i 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) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla-
nnda 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); 

i Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlcr'.e alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşın kârı. maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 

I Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maaaeıe-
rı uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 



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

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

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

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

7. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 ncı( 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncu madde 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi (10/31) 

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

9. — 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 
lan saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil

let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Ya'hya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyaranca bar Meclis Araş* 
tınması açılmasına ilişkin önergesi* (10/38) 

14. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir MecMs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

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

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşımın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığım ve meydana gelen olaylarım 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-
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deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına | 
(ilişkin önergesi. (.10/43) 

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

18. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınva bir Meclis Araştırma-

' sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

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

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

21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy- I 
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve j 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir j 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, j 
(10/48) 

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

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

24. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağü işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa-! 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad* 
delen uyarınca bir Meclis Araşnrması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

25. — 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
no/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız* 
bğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta* 
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma* 
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/54) 

28. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir* 
meden saptamak amacıyle, Anayasama 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya* 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi. (10/55) 

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar; konusunda, Anayasa*. 



37. — Konya Millatvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
*03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi^ (10/64) 

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

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/6*) 

um 88 nci, Müet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Gen«l Görüşme açılmasına iliş
kin öneırıgesi. (8/5) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar-
fcadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup omıadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Medüs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınana Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

33. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının Önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
iişklin önergesi. (10/59) 

34. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilşkân önergesi. (10/61) 

35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, uevıet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çala şanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve i 03 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Arttırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

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

41. — 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 
38 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 10 5 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

42. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke 
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek'1' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın SR nci. Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 neti ma.ideleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasma ilişkin 
önergesi (10/69) 

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

44. — 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 A.-'aştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7.1) 

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

46. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
İl arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa 
nayi takım ve tezgâhlan kaçakçılık ol.nvımn 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) 

47. — 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) 

48. — 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 vs 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

49. — 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) 

50. — 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 bu 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

51. — 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) 

52. — İçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81' 

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

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

54. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 38 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) . 

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

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

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve il 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Ar.aştırması açılmalına iişkin 
önergesi. (10/84) 



59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Menine* AlLnsoy 
ve Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>aana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi IçtüzüS'inün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkılâtı'nm, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/J37) 

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

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

64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımım geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası 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) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

66. — 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) 

67. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
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 
\raştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

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

69. 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) 

70. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları 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) 

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

72. — 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) 



73. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

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

76. — 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) 

77. — 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) 

78. — 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) 

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin UysaFın, 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) 

80. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
\kademisinde 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) 

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

82. — 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) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

86. — 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 uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 
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87. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

88. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril 
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noij 
Millet Meclisi İçtüzüğünün İ02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98. — 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) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 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) 

100. — 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) 

101. — 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) 

102. — 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) 



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

104. — 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) 

105. — Burdur Milletveküi Osman Ay kul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

106. — 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) 

107. — 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) 

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

109. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

110. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

111. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısiyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

113. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önprgeai. (8/12) 

114. — İçel Milletveküi Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
û s ,1i in da toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığım saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

115. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar-
kadaşmın, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

116. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
!02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum 
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-
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rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

118. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alman ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
aıtkadaşının, istanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meülisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/143) 

121. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün' 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

122. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

123. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 1012 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 

125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi ilhan ve 
9 arkadaşının, Hükümetin Barut cevheri politikası 
konusunda Anayasanın 88 ndi, Millet Mecisd içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecls Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(d 0/148) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-
eesi. (10/151) 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

6. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj-

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



lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

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

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

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

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

12. — 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) 

.13. T— Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarımn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

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

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

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

17. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/105) 
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20. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

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

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

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

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

25. — 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) 

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

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Aga-
öğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

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

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

33. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş-* 
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi. (6/128) 
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34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlj'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

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

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

37. — içel 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. (6/113) (*) 

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

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

40. — 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) 

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

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

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi. (6/158) 

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

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

46. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl

masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

47. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

49. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

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

51. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

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

53. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

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

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

56. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj-
maniarma ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'ar. kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/ıQ4"> (*) 

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

59. — Ur fa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
CJrfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğ i 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. {6/180) 



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

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

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

63. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
iu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adiı kitaba ilişken Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

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

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

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

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

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

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

70. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılannm makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) <"*) 

71. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

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

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilşkin Devlet Ba* 
kanından sözlü soru önergesi.: (6/192) 

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

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

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 
> 79. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilşkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

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

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

82. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/2281 (*) 

83. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Grda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

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

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 
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86. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (•) 

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

88. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

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

91. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

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

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi» (6/237) (*) 

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

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

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

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

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü sonyjnergesi. (6/245) (*) 

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

102. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri" 
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından, sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

103. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gifin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

106. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

107. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'm, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos» 
hıklarımıza yapılan suikastlere ve alman korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü s^ru 
önergesi. (6/215) 

108. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

109. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi, (6/254) (*) 

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

111. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/256) (*) 



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

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

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

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

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

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

118. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

119. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

120. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Vahya Demirci'm askerliğine -1işkin Başbakandan 
•îdzîü soru önergesi. (6/275) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

139. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama-
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1-arla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/282)- (*) 

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

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

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

143. — 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) (*) 

144. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora öner
gesi, (6/288) (*) 

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

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

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

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

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

151. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 

bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. .(6/295) (*) 

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

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

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gii'm. Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söziü soru 
önergesi. (6/298) (K> . 

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

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

157. — 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) (*) 

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

159. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

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

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

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

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

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

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (•) 

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

167. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

179. — 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) (*) 

180. — istanbul 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

189. — 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) (*) 

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

191. — 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) (*) 

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

193. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

194. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

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

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

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

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

199. — Eskişehir Milletvekiil Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
aun, Çifteler ilköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Milîî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

201. •— 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) (*) 

202. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

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

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

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

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

207. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniver&tesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi < (6/374) 
(*) 

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

209. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek tafebeleriin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütui pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 
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211. — Trabzon Milletevkili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

212. — 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 scru önergesi. (6/379) (*) 

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

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

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

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

217. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'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) (*) 

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

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

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

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

222. — 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) (*) 

223. — 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) 

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

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

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

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

228. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

-229. — İçel Milletvekili Çetin Ytlmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

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

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/396) (*) 

232. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

233. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 
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234. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî Eğitimi Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

235. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/402) (*) 

236. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

237. — Muğla Milletevekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

239. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, istan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

240. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

241. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

242. — Hatay Milletevekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

243. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
tçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

244. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

245. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

246. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

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

248. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

249. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar isteği dı
şında tayin edilen öğretmen ve ilkokul müfettişleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/417) (*) 

250. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, öğ
retmen liseleri ile eğitim enstitülerine öğrenci alım 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/418) (*) 

251. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çan-
eri'nin, Film - San Vakfına ve düzenleyeceği festi
vale ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/420) (*) 

252. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/395) 

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, temeli atılan tesislerin durumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/421) (*) 

254. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/422) (*) 

255. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, orta dereceli okulların öğrenci sayısı ile öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/423) (*) 

256. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, uçak seferlerini de
ğiştirdiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/424) (*) 



257. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'mın, ibarit cevheri işleten ve üreten firmalara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 

ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı.ıda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

2 . - 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 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
•maddemin değiştıirilmesiııe ait kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

4. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlanr raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

5. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştiMıHmesine dalir yasa önerisi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

X 6. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Artvin MMetveMli 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 ve 367'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 s 1976; 10 . 2 . 1977) 

X 7. — 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. Senatomu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fi-. 
rafın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

8. — Afyönkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın 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) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri vê  3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 4 .1976) 

X 10. — 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 
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Nâzım Inebeyli'nin teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/28S, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 , 6 , 1976) 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
daık kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/26) (S. Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18.5 1976) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 13. — tslâmî ilimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî ilimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976; 22 . 7 . 1976) 

X 14. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer 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 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 , 1976) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demâryol-
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fılkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 1 .6.1976) 

X 16. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 7 .1 .1977) 

17. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakıkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6.1976) 

X 18. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1976) 

X 20. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 21. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29.6.1976) 

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

23. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze-
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re geri gön .'erme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu I 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

25. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

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

X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

28. — 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) 

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

30. — 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 îşler Komisyonu raporu, i 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

31. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

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

33. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi, (içtü

züğün 38 ncü maddesi uyarınca gündeme alınnııştır,) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma «arM : 19.3 .1976) 

34. — Çorum Milletvekili Yâsiri Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 saydı Türk Ce-ı 
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti 
Fümesine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı . 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

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

X 36. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergi<ü Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

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

38. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve î$çi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü madı 
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181^ 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

39. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta
rihi : 13.4.1976) 

X40. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkını'a kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S, Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10.4.1976) 

X 41. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağîtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

X 42. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek-. 



lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 43. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair karun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 not maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

44. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 ncı 
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) 

45. —• Muş Milletvekili Tekin ileri 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 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3 . 7 . 1975; 11 .5 .1976) 

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

47. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu 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) 

48. — 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 49. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşnnn, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S. Sayısı : 333) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 1976) 

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

51. — 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 52. — 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. Sayisı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

53. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, T^aştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

54. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değişitiril-
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

55. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 noi 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) 

56. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 .1976) 

j 57. —- Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı-
; sim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 

5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fı'kra eklenmedi hakkımda kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 ncı maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11 .6.1976) 

58. — 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 oirincı 
fıkrasının değiştirilmesine daiir kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 11.6 .1976) 

X 59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'mn, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina-
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ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sami'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 ye 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

60. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştıı.) (1/432) 
(S. Sayısı : 375) (Dağıtma iarihi : 22.6.1976) 

61. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve ispirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 6 .1976) 

X 62. — 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 ismail 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 tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

63. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmedi ile 14i S 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) 

X 64. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dait 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

65. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 saydı İş Ka

nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin.ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) beadi 
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) 

66. — 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) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz-
•net tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 1976) 

68. — 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 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

69. — 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 eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
Î92) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

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

71. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili İihamii Ertem''in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak» 
'kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 9 .1976) 

72. — 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. (İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/286, 
2/4CS) (S, Sayısı : 205 ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 . 7 . 1976; 11 . 11 . 1976) 
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X 73. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündem» alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 .1976) 

X 74. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun tekMi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtaıa- Canini : 11.11.1976) 

X 75. — 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
rısı. (İçtüzüğün ^8 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) 

X 76. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumhıpınar Üniversitesi kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma taribü : 
11.11.1976) 

77. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, Türk El Sanat
larım Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu tekffi, 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarM : 
11 . 11 . 1976) 

78. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma tarihi : 11 .11 .1976) 

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

X 80. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Ünüveraite&i (kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 24. 11 .1976) 

81. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağıt
ma tarihi : 24.11 .1976) 

82. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştMîmesine dair yasa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddtesd uyarınca gündeme atamıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11 .1976) 

83. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 84. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 . J1 . 1976) 

85. — 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 tekM. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 25 .11 .1976) 

X 86. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 
noi madd«isi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7,12.1976) 

X 87. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı. (İçtüzüğün 38 ncii maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9 .12 1976) 

X 88. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarihi : 13.12.1976) 

89. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teiküfi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tarihi : 14.12.1976) 

90. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17.12.1976) 



27 — 

.91. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

92. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve SağLk ve Sosyal işler 
Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme almımıştır,) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27.12.1976) 

93. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 28.12.1976) 

94. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağıtana tarihi : 3 . 1 .1977) 

X 95. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir ilinde Aşıkpaşa Üniversitesi açılmastna dair 
kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 .1 . 1977) 

96. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

X 97. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarıoda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 , 1977) 

98. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/624) (S. Sayı
sı : 426) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

99. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 saydı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, (iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarımca gündeme alınmış
ta.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağttma tadili : 
10 . 1. . 1977) 

100. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
saydı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/665) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarim' : 11 . 1 . 1977) 

101. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

X 102. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddes'i uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1977) 

103. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)*ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) -

104. — Malatya, Merkez ilçesi", Ismetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

105. —• Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

106. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm 

"cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 . 2.1977) 
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107. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 ncı maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

108. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1977) 

109. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1977) 

110. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığa tezktresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı: 106 ve 106'ya 1 nci ve 2 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri: 
1 .11 . 1974; 14. 2. 1977) 

X 111. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

112. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
guı-'un, istanbul 'ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Belediyesi) nde Kâğıthane adiyle bir ilçe kurulma
sı hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 s 1977) 

113. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 aıkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve kaldırılması hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündesne alın
mıştır) (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtana tarihi : 
15 . 2 . 1977) 

114. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın,, 1 7 . 7 , 1964 talihli v« 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1977) 

115. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 15 5 2 . 1977) 

116. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tairiM : 15 . 2 . 1977) 

117. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/463) (S. Sa
yısı : 460) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

118. — Mihrali Koçak'ın, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

119. — ibrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komılsyonu raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 , 2 . 1977) 

120. — Celâl Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komlisyonu raporu (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

121. — Ahmet Turan Gülpınar'ın, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 15.2.1977) 

122. — Aydın Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

123. — Bekir Usta'nın özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adatet Komisyonu raporu (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 ... 1977) 

124. — ismail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tanîhi : 16 . 2 . 1977) 

125. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M. 
Fevzi Gökdendız'in (Gezgin) cezasının affına dair 
kanun tekifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

X 126. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ataflay ve 2 artkıadaşaıın, Tarım Üniversitesi kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/168) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma ta
rihi : 1 6 , 2 . 1977) 
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127. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 neti maddesi uyarınca gündeme alınauftsr) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarfbd : 17.2.1977) 

128. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) " 

129. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
almmıştor.) »(1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

130. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
töküfi, (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tariM : 
21 . 2 . 1977) 

131. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man Ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 ncı 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 saydı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nd maddesi uyarınca gündeme aiın-
mifur) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtaıa tartM : 
21 , 2 . 1977) 

132. — Metin öner'in özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

133. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi : 25 .2 .1977) 

134. — 29 . 7 , 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapüan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/119; C. Senatosu: 2/107) (S. Sayısı: 225 ve 225'e 1 
nci ve 2 «ci ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975; 
3.6,1976, 7.3.1977) 

135. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plan Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi: 7 ± 3 . 1977) 

X 136. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 
arkadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 

. ile, değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1977) 

137. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
saydı Kanunun geçici 17 noî maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Kastamonu Mil
letvekili Mehdi Keskin ve Sabri Keskin'in, Adana 
Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, C. Senatosu Sivas 
Üyesi Âdil Altay ve 7 arkadaşının ve Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatkk Kanunu
nun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/400, 2/627, 2/704, 2/710, 2/765) (S.-
Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

138. — Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Sanayii 
Müessesesinin T. Çimento Sanayi T.A.Ş. ne Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Komisyonları raporları (1/40) (S. 
Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.3,1977) 

139. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşler-
meleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/166) 
(S, Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 10,3,1977) 
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X 140. —Nafaka yükümlülüğü konusundaki karar
ların tanınmasına ve tenfizine ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/487) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 15.3.1977) 

X 141. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka
nuna dair Sözleşmemin <maylannifasıının uygun bulun
duğu hıaMcında kanun tasamı ve Aldalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/485) (S. Sayısı : 516) (Da-
ğKtaıa tarihi : 15 a 3 , 1977) 

142. — Zonguldak MüetvekiM Mehmet Zeki Okur 
ve 7 arfeaidaşmın, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişle ek geçici 3 ncü mladdesindn değişıtiril-
mesıine ve bir geçici madde dklenmesin© dair kanun 
teklifi. (2/725) (İçtüzüğün 38 nci maddeci uyaranca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tari
hi : 22 , 3 , 1977) 

143. — Balikesİr Mâltetveikiilıi Oihaıt Bilgehan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa bir 
elk madde eklenmiesd ha'kkında kanun teklifi. (2/642) 
(ÎÇtuzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 518) (Dağıtana tanilıi : 22.3.1977) 

144. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 21 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümle
rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/444) (S. Sayı
sı : 519) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

145.'— 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(1/526) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 71) 


