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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 12 arka
daşının, Yüksek İslâm Enstitülerinin Akademi Ol
ması için gerekli tedbirleri saptamak (10/163), 

'Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 10 arka
daşının, faizsiz bir kredi sisteminim gerçekleşmesi içini 
gerekli tedbirleri saptamak (10/164), 

Konya Milletvekili Şener Battal ve 11 arkadaşının, 
dış ticaret rejiminin sorunlarını ve çözüm yollarını 
saptamak (10/165), amacıyle birer Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri okundu, gündem
deki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde görü
şülecekleri bildirildi. 

Demokratik Parti Grupu adına Grup Başkanve
kili Konya Milletvekili Özer Ölçmenlin, Türkiye'yi 

Hükümet icraatı ile genel bir bunalım ortamına sü
rüklediği iddiasıyle Başbakan Süleyman Demire! 
hakkımda gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
(11/6) gündeme alınması, yapılan görüşmelerden 
sonra, reddolundu. 

7 Nisan 1977 Perşembe günü saat 15.00*te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20.08'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Yogat 

İlhamı Zetin 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

» > • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 78 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapaca
ğız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin 
yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. («Ad okun
sun» sesleri) 

Burada bulunan sayın arkadaşlarımızın ayrıca 
isimlerini almaya da gayret edeceğiz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan şaym üye?.. 
Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım yaptığımız yoklama sonu
cunda, Genel Kurul Salonunda görüşmeler için ye
terli çoğunluğumuzun bulunmadığını saptadık; 

İçtüzüğün öngördüğü süre içerisinde erteleme yap
sak bile çoğunluk olmayacağı kanaatini taşıdığım için 
birleşimi, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri ile 
komisyonlardan gelen diğer işleri sırası ile görüşmek! 
için 8 . 4 . 1977 Cuma günü saat 15.00'te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 15.09 

»>CK« 

— 476 
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III. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, 
Hastaş şirketler topluluğuna ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1661) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
16 . 2 . 1977 

Amasya Milletvekili 
Hasan Bütüner 

Bakanlıkça bilindiği gibi,1967 yılında Hastaş Öğ
retim ve Sağlık Kurumları A. O. adiyle 9 kişi tara
fından kurulan bir şirket, sermayesinin °/0 90'ından 
fazlasına sahip olduğu Hastaş Holding A. O. adlı 
ikinci bir şirket kurmuş daha sonra bu iki şirket bir
likte sermayelerinin % 50'sinden fazlasına sahip ol
dukları sayıları 20'yi bulan Hastaş şirketler toplulu
ğunu oluşturmuştur. Bu bakımdan kavram karışıklı
ğını önlemek ve uzun isimler yerine kısa sözcükler 
kullanmak amacıyle, Hastaş Öğretim ve Sağlık Ku
rumları A. O. için «Anasırken Hastaş şirketler top
luluğunu belirtmek üzere de «Şirketler topluluğu» 
kullanılmıştır. 

1. Şirketler topluluğunun kuruluşu sırasında ya-
pıüan ve bazı şirketlerin feshini gerektirecek nitelik
teki hatalar bir gazetede günlerce yayınlandığı halde 
bu konuda ne gibi işlemler yapılmıştır? 

2. Anaşirketin, Anasözîeşmesinde ortaklar ara
sında hukuk anlayışına ters düşen bazı ayrıcalıklar 
bulunduğu halde, bunlardan biri 20 nci maddeyle 
düzenlenmiştir. Anasözleşnıe bu haliyle Bakanlığın 
onayından nasıl geçirilmiş ve bugüne değin değişiktik 
yapılmasına neden girişilmemiştir? 

3. Şirketler topluluğunun, anaşirketinde 25 bin, 
diğerlerinde 30 bin toplam 55 bin kişi ortak bulun
maktadır. Bu ortaklar binleri aşan dilekçeleriyle, 
Bakanlığa çok önemli gerçekleri duyurmuşlardır. Söz 
konusu dilekçelerin yaklaşık sayısı ve özellikle 1976 
yılında verilenlerin adedi nedir? Bu dilekçelerin kaç 
tanesine cevap verilmiştir? 

4. Bakanlık arşivlerinde bu kadar dilekçe ve Ba
kanlık müfettişlerince düzenlenmiş bir çok teftiş ve 
inceleme raporları bulunduğu halde, bunların gereği 
neden yerine getirilmemektedir? 

5. Şirketlerin çalışma durumu bilindiğinden, Av
rupa ülkelerinde konut satmasına yıllarca engel olun
muş idi. Son zamanlarda Avrupa'da bulunan işçile
rimizin aldatılmasına yol açan konut satışlarına ne 
gerekçe ile izin verilmiştir? 

6. Şirketler topluluğunun tümüne çözüm getire
cek, anaşirketin genel kurulları Bakanlıkta bulunan 
genel kurul tutanaklarıyle ne kadar kuşkulu oldu
ğunu belli ettiği hakle, ortakların bu konudaki uyarı
ları neden gözönünde tutulmamaktadır? 

7. Anaşirketin genel kurulu, Türk Ticaret Ka
nunu ve Şirket Anasözleşmesi hükümlerine rağmen, 
1973 yılı Genel Kurulu bir yıl gecikmeyle yapılmış, 
1975 yılı genel kurulu ise hâlâ toplanmamıştır. Or
takların sayısız dilekçeleri dikkate alınmayıp şirket 
Anasözleşmesınin 40 ncı maddesinin, Bakanlığa ver
diği yetkinin kullanılmamasının nedenlerini somut 
olarak açıklanmasını rica ederim?. 

8. Mevzuat yetersizliği bahanesiyle gerçekçi çö
züm aramaktan uzak Bakanlık tutumunu, T. T. K. ve 
Ortaklıkların Denetimine dair Tüzük hükümleriyle şir
ket Anasözleşmesi hükümlerinin uygulanmayışını na
sıl açıklarsınız? 

9. Şirketlerden birinin bir kooperatifle birlikte, 
Avrupa'da bulunan, 300'ün üzerinde işçilerimize ko
nut satıp aldatması Bakanlığın yukarıda sıraladığım 
yetersiz tutumundan ileri geldiği ortadadır. Bakanlık 
bu konuda ne yapmayı tasarlamaktadır? 

10. Anaşirket genel kurullarından önce, T.T.K' 
nun 362 nci maddesi ve şirket Anasözleşmesinin 28 nci 
maddesi (r) fıkrasına uyulması Bakanlıkça bugüne 
kadar sağlanamamasının nedeni açıklığa kavuşturul
malıdır? 

11. Bakanlık yıllardır, şirket ortaklarını savsak
lama politikası yürüttüğü ortadadır. Ancak, bu sav
saklama politikasının bir örneğini TBMM Dilekçe 
Karma Komisyonuna verdiği cevapta da bulmak müm
kündür. Acaba, bu tutumunu sürdürme kararında 
mıdır Bakanlık? 

12. Ele aldığımız konu 55 bin ortağın çıkarları
nın ötesinde Türk ekonomisine ve Avrupa bankaların
da yatan işçilerimizin milyarlarca tasarruflarının 
yurda gelmesine olumsuz etkileri gözönünde tutulup, 
şirketler topluluğunun durumuna hâlâ kesin çözüm 
aramamakta Bakanlık direnmekte mi? Yoksa soruna 

477 — 



M. Meclisi B : 78 

kesin £Özüm getirici, anaşirket, anasözleşmesinin 40 
ncı maddesindeki yetkiyi kullanmayı düşünmekte mi
dir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 7 . 4 . 1977 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (0190.2) - 10*058 

Şirketler 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 28 . 2 .1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 7/1661 -. 5755/43534 sayılı yazıları. 

Amasya Milletvekili Sayın Hasan Bütüner'in; 
ilgi'de kayıtlı yazılarına ekli, HASTAŞ öğretim ve 
Sağlık Kurumları A. O. ile HASTAŞ şirketler toplu
luğu hakkındaki soru önergesi incelenmiş ve cevap
landırılması istenen hususlar sırasıyle aşağıda açıklan
mıştır. 

1. HASTAŞ topluluğuna dahil şirketlerden bazı
ları hakkında Hürriyet ve MiHiyet Gazetelerinde ya
yınlanan şikâyet konuları Bakanlığımız müfettişlerine 
incelettirilmiştir. 

Teftiş sonucu düzenlenen raporlarda; T. Ticaret 
Kanunu ve şirket anasözleşmesine aykırı birçok husus
lar tespit; edilmekle beraber, şirketlerin feshini gerek
tirecek bir öneride bulunulmadığı raporların tekrar 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Raporlarda tenkit konusu edilen T. Ticaret Ka
nunu ve anasözleşmelere aykırı hususların düzeltil
mesi için ilgili şirketlere gerekli tebligat yapılmıştır. 

2. Bakanlığımızca yapılan incelemede; HASTAŞ 
topluluğuna dahil şirketlerin anasözleşmelerinde yer 
alan maddelerde, hususiyle İdare Meclisinin Kuruluşu 
ile ilgili 20 nci maddede yer alan: .... İdare Meclisi 
seçiminde adet olarak üç kişi seçilirse ikisi, beş kişi 
seçilirse üçü, yedi kişi seçilirse dördü, (A) grupu 
hisse senetlerine sahip olanların göstereceği namzet
ler arasından Umumî Heyetçe seçilir..» hükmünde, 
T. Ticaret Kanununa aykırılık görülmediğinden, şir
ketlerin kuruluşuna gerekli «izin» verilerek, madde
lerde değişiklik yapılmasına girişiltnemiştir. 

3. HASTAŞ topluluğuna dahil şirketlerin ortak
ları tarafından, hususiyle «HASTAŞ öğretim ve Sağ
lık Kurumları A. O.» ile ilgili olarak 1976 yılında 
Bakanlığımıza gönderilen yaklaşık 130, adet müşte
rek veya münferit şikâyet dilekçesi, şirketin teftişinde 

7 . 4 . . 1977 0 : 1 

nazara alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına inti
kal ettirilmiştin 

4. HASTAŞ şirketler topluluğu hakkında bugüne 
kadar bakanlığımıza vaki şikâyet dilekçelerinin tama
mı, mahiyetlerine göre bir kısmı ilgili şirketlere doğ
rudan doğruya tebligat yapılmak ve bir kısmı ise, 
Teftiş Kuruluna intikal ettirilmek suretiyle değer
lendirilmiştir. 

Teftiş raporlarına göre gerekli işlemler yapılmış 
ve yapılmaktadır. 

5. Şirketlerin ürettikleri mal ve hizmetler üze
rindeki tasarruflarına, hususiyle yaptıkları konutların 
satışına, bakanlığımızca izin verilip verilmemesi söz-
konusu bulunmamaktadır. 

6. 7. «HASTAŞ Öğretim ve Sağhk Kurumları 
A. O.» hakkında henüz tamamlanan teftiş raporuna 
göre; gerek, şikâyet konuları ve hususiyle anasözleş-
menin 40 ncı maddesinin bakanlığımızca uygulanıp 
uygulanmamasını da içine alan genel kurul toplantı
ları ile ilgili olarak, gerek, re'sen yapılan inceleme 
sonucunda tespit olunan, T. Ticaret Kanunu ve şir
ket anasözleşmesine aykırı işlem ve davranışların 
düzeltilmesi için, adı geçen şirkete en kısa zaman
da gerekli tebligat yapılacaktır. 

8. Gerek HASTAŞ ve gerek diğer bütün anonim 
ortaklıklar hakkında T. Ticaret Kanunu, anasözleş-
meleri ve ortaklıkların denetimine dair tüzük hüküm
leri titizlikle uygulanmaktadır. 

9. HASTAŞ topluluğuna dahil ortaklıklardan 
«PİMTAŞ Proje - İnşaat * Mühendislik Ticaret 
A.Ş.» nin, merkezi İstanbul'da bulunan Sınırlı Sorum
lu Körfez Şehri İşçi Yapı Kooperatifine ait inşaat iş
leri ve daire satış organizasyonu yaptığı ve koopera
tif unvamnı kullanmaksızm sadece (KÖRFEZ) baş
lığını taşıyan kâğıtlarla yurt dışındaki işçilerle ya
zışmalarda bulunduğu istihbar edilmiş ve adı geçen 
şirket hakkında bakanlığımıza birçok şikâyetler vâki 
olmuştur. Şikâyetler, Bakanlığımız müfettişlerince 
incelenmekte olup, teftiş sonunda düzenlenecek ra
pora göre gerekli işlem yapılacaktır. 

10. Teftişi henüz tamamlanmış olan «HASTAŞ 
Öğretim ve Sağlık Kurumları A. O.» nda; bilançola
rın, T. Ticaret Kanununun 362 nci maddesine aykın 
olarak, ortakların bilgisine sunulmadığı anlaşıldı
ğından, bu lazımeye riayet edilmesi hususunda da 
adı geçen şirkete gerekli tebligat yapılacaktır. 

11. 12. Ortaklar tarafından, HASTAŞ toplulu
ğuna dâhil şirketler hakkında bakanlığımıza intikal 
eden bütün şikâyetler, Teftiş Kurulu Başkanlığına in-
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tikal ettirilmiş olup. tamamlanan teftiş sonuçlarına 
göre gerekli işlem yapılacaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 

2. — Sakarya, Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
patates ürününün dengeli bir fiyata kavuşturulmasına 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/1669) 

MiHet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gere
ğine delâletlerinizi arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

23 . 2 . 1977 

Sakarya Milletvekili 
Dr. Nadir Lâtif İslâm 

1. Temel beslenme politikasının çerçevesi için
de, ekmeklik buğday ununa gerektiğinde patates unu 
katılması hususundaki imkânların ve şartların tes
piti yönünde Bakanlığınızca herhangi bir çalışma 
ve tetkikat yapılmış mıdır? Bu yönde çalışmalar var
sa, ne durumda ve hangi safhadadır? 

2. Patates ürününün dengeli bir fiyata kavuş
turulması ve gerek üretici ve gerekse tüketici açısın
dan menfaatlerini koruyucu olarak kısa ve uzun va
dede Bakanlığınızca ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? Bunlardan uygulanabilen tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-9» 

7669 

6 . 4 . 1977 

Konu : Sakarya Milletvekili Nadir 
Lâtif İslâm'ın yazılı soru önergesi 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10ı . 3 . 1977 tarih ve 7/1669 * 3765/43635 

sayılı yazıları. 
Sakarya Milletvekili Sayın Nadir Lâtif İslâm'ın 

ilgideki yazılarına ekli 23 . 2 . 1977 tarihli yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve cevaplandırılması gereken 
hususlar sırası ile aşağıda açıklanmıştır : 

1. Patatesin püre olarak veya kurutulmuş pa
tates unu şeklinde ekmeğe karıştırılmasının müm
kün olup olmadığı konusunda Toprak Mahsulleri 
Ofisince bir zamanlar bir çalışma yapıldığı anlaşıl
mıştır. Ancak, Ticaret Bakanlığına bağlı olan Toprak 

Mahsûlleri Ofisinin, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 
28 . 4 . 1975 tarihinden itibaren Gıda -• Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına bağlanması üzerine, bu ko
nudaki çalışmaların halen ne safhada bulunduğu Ba
kanlığımızca bilinmemektedir. 

2. Patates üreticimizi korumak, patates ihraca
tına yeniden hız kazandırarak dış satışlarımızı arttır
mak ve dünya piyasa fiyatlarından doğan sıkıntıyı gi
dermek amacı ile Toprak Mahsûlleri Ofisi ve 
yurttaş, (Yurt Ürünleri A. Ş.) ihracata elverişli 
35 - 50 mm çapında, içinde yabancı ve özürlü yum
rular olmayan iç karası ve çillenme gibi kalite kay
bına uğramamış bulunan birinci kalite patatesi 200 
kuruşluk baş fiyatla, bunun dışında kalan kaliteleri 
ise teknik baremlerine göre tespit edÜecek fiyatlarla 
satmalmak üzere görevlendirilmişlerdir. Üreticileri 
korumak amacı ile satınalınan bu patatesler, iç ve 
dış piyasalarda satılarak değerlendirilecektir. 

Diğer taraftan 15 . 10ı . 1976 tarihinde ihracatta 
vergi iadesi kapsamından çıkartılan patates 3 . 2 .1977 
tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile tek
rar ihracatta vergi iadesi listelerine alınmış ve <% 10 -
15 oranında vergi iadesine tabi tutulmuştur. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

3. — Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, Çu
kurova Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin pamuk 
satışlarına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Baş
ol'un yazılı cevabı. (7J1672) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim, 24 . 2 .1977 

Adana Milletvekili 
İbrahim Tekin . 

1. Merkezi Adana'da bulunan Çukurova Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik) tarafından 1 
Ekim 1974 tarihinden bugüne 24 Şubat 1977) kadar. 

a) Hangi şirket, müessese veya şahıslara ne mik
tarda pamuk satılmıştır? 

b) Satılan pamukların fiyatı nedir? 
c) Vadeli satış yapılmışsa bunların vadeleri ne

dir? 
d) Vadeli satışlarda teminat alınmış mıdır? Alın

mışsa bu teminatlar nelerdir? 
e) İpotek karşılığı vadeli satış yapdmışsa, ipotek 

dereceleri nedir? 

— 479 — 
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2. Merkezi Adana'da bulunan Millî Mensucat 
Fabrikasına vadeli pamuk satışı yapılmış mıdır? 

a) Yapılmışsa bu şirketin (fabrikanın) malî duru
mu Çukobirlik ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilini
yor muydu? 

b) Adı geçen şirket (veya fabrika) vadeli pamuk 
satışı yapılması için Çukobirlik'e Ticaret Bakanlığı ta
rafından (bu teşkilâtlandırma genel müdürlüğü de ola
bilir) talimat verilmiş midir? 

c) Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin (bilhas
sa Çukurova'da beyaz sinek ve kuraklıktan) borç
larının tecil edileceği her fırsatta Hükümet erkânı ta
rafından ilân edilirken beş onbin liralık borçlar için 
Çukurova bölgesi çiftçilerinin aleyhine Çukobirlik ta
rafından icra takibatı yapılırken, Millî mensucat gibi 
çalışamaz hale gelmiş bir şirkete vadeli pamuk satışı 
yapılmasının esas sebebi nedir? 

T. C 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-7/313-6 

7688 7 . 4 . 1977 

Konu : Adana Milletvekili İbrahim Te-
kin'in yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi i Bilâ tarih 7/1672-5771/43665 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın İbrahim Tekin'in, Çu
kurova Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri Birliğinin 
dahili piyasaya yaptığı pamuk satışlarına ilişkin ilgi 
yazılarına ekli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1* Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğince; 

aa) 1974/75 iş yılında Sümerbank, Ceytaş Teks
til Sanayii (Ceyhan), Akdeniz Tekstil Sanayii İşletme
leri A. Ş. (Adana), Bossa A. Ş. (Adana), Narin Men
sucat (İstanbul), Paktaş A. Ş. (Adana), Mensa Men
sucat Sanayii (Adana), Teksa A. Ş. (Adana), Birlik 
Mensucat (Kayseri), Ersoy İplik Fabrikası (İskenderun), 
Kayseri Tekstil Sanayii, Yidaş A. Ş. (Mersin), Hilâl 
İplik (Gaziantep), Veliç İplik (Gaziantep) Yürtaş 
A. Ş. (Adana), Ata Kollektif Şirketi (Elâzığ), Bursa 
İplik Sanayii ve Çukurova Sanayii İletmeleri A. Ş. 
(Tarsus) firmalarına 13 413 400 kg. pamuk satılmıştır. 

ab) 1975/76 iş yılında yukarıda bahsi geçen fir
malara (Sümerbank, Bossa, Kayseri Tekstil Sanayii 
ve Bursa Tekstil Sanayii hariç olmak üzere) ilâveten 
Akarcalı, Hateks (Antakya), Upisaş (Urfa), Akis (An
takya), Güveçli (Denizli), Güney Sanayii (Adana), 

Akala (İskenderun), Berdan (İskenderun), Sait İpek 
Bayrak (Adana), Dokumacılar (Gaziantep), Ramazan 
Altınkeser (Adana), Birko (Niğde), Millî Mensucat 
(Adana), Nisanoğlu (Adana), Niğde İplik, Boğaziçi 
(İstanbul)), Baykal Ticaret (Adana), Güneydoğu Bir
lik (Gaziantep), Gateks (Gaziantep), Bisaş (Bursa) 
ve Sapteks (Adana) firmalarınada 30 891 443 kg. pa
muk satılmıştır. 

ac) 1976/77 iş yılında Millî Mensucat Sanayii ve 
Ticaret A. Ş., Saray Köy Pamuklu Sanayii (Denizli), 
Akgün İplik Sanayii (Adana), Mensa Mensucat Sana
yii, Akala A. Ş. (İskenderun), Gateks, Dokumacılar, 
Yürtaş, Çukurova Sanayii İşletmeleri, Teksa A. Ş. ve 
Akdeniz Tekstil Sanayii İşletmelerine ise 4 930 841 
kg. pamuk satılmıştır. 

to) 1974/75 iş yılında yapılan satışlardan 
241 624 897,75 lirahk, 1975/76 iş yılında yapılan sa
tışlardan 708 453 154,18 liralık ve 1976/77 iş yılında 
yapılan satışlardan ise 140 323 900,19 lirahk hasıla 
elde edilmiştir. 

c) 1975/76 ve 1976/77 kampanyalarında 3-4 ve 
6 ayhk vadeler tanınmak sureti ile iç piyasaya satışlar
da bulunulmuştur. 

d) 1974/75 iş yılında sadece Sümerbank'a yapılan 
satışlardan bir kısmına üç ayljk vade tanınmış, diğer 
firmaların pamuk alımları ise peşin bedel ödenmek su
reti ile olmuştur. 

1975/76 kampanyasında yapılan satışların bir kıs
mı peşin, diğerleri ise firmalardan piyasa örf ve teamü
lüne göre aval imzalı veya müşterek bono ile Banka 
teminat mektubu alınmak sureti île 3-4 ay vade tanına
rak yapılmıştır. 

1976/77 kampanyasında ise sadece Mensa A. Ş., 
Akala A. §., Gateks ve Dokumacılar firmalarına 
170 628 kg. pamuk peşin bedelle satılabilmiş, özellikle 
tekstil, hambez ve iplik sanayiinin içinde bulunduğu 
durumlar muvacehesinde mezkûr Birlikçe piyasa örf 
ve teamülüne göre gerekli tedbirlerin alınması kaydı 
ile firmalardan aval imzalı bono, Banka teminat mek
tubu ve ipotek alınması sureti ile firmalara 3-4 ve 6 
ay vade tanınarak satış yapılmıştır. 

e) İpotek karşılığı sadece 1976/77 iş yılında Millî 
Mensucat Sanayii ve Ticaret A. Ş.'ne yapılmış ve 
mezkûr firmadan aval imzalı bono yanı sıra beşinci 
ve serbest dereceden 250 000 000 liralık ipotek alın
mıştı». 

24 Merkezi Adana'da bulunan Millî Mensucat 
Sanayii ve Ticaret A. Ş.'ne Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 4 ve 6 ay va
deli olmak üzere 2 959 317 kg. pamuk satılmıştır. 
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a) Söz konusu firmanın Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğine gönderdiği 25 . 1 1 . 1976 
tarih ve 2202 sayılı yazıda, bugünkü finansman im
kânları muvacehesinde ihtiyaçları olan 3 000 ton pa
muğun piyasadan temininin mümkün olamadığı, bu 
nedenle birliklerince vadeli pamuk verilmesi halin
de teminat olarak gayrimenkullerinin ipotek edilece
ği, belirtilmektedir. 

b) Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği söz konusu firmanın talebi ile ilgili Yönetim 
Kurulları kararına dayanarak Bakanlığımıza müracaat
ta bulunmuş ve 21 . 12 . 1976 tarih ve 5605/116 sayılı 
yazısı ile, 

Mezkûr firmanın 379 606 059 lira olan varlıktan 
üzerinde 116 473 475,36 lira tutarında çeşitli kuruluş
lar adına ipotek bulunduğu, bu ipotekler karşılığı fiili 
borç ve cari risk toplamının 82 000 000 lira olduğu, 

Öte yandan, Çukobirliğe ipotek edilecek gayrimen
kullerinin mahkemece yapılmış ekspertiz değerleri ile 
ipotek şerhleri arasında 263 232 634 lira, mahkemece 
yapılmış ekspertiz ile fiili riskler toplamı arasında ise 
297 606 059 lira serbest değeri bulunduğu, belirtile
rek, adı geçen firmaya satış. yapılabilmesi için gerekli 
müsaadenin verilmesi talep edilmiştir. 

Konunun bu yönü ile tetkiki yanında, Çukurova 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin iç piya
saya yapacağı satışlar genel olarak bir değerlendiril
meye tabi tutulmuş ve söz konusu Birlik Yönetim Ku
rulunun, elde kalmış eski yıllar pamukların daha faz
la maliyet artışına sebebiyet verilmeden belli oranda 
yeni mahsûl ile birlikte değerlendirilmesi yolundaki 
kararının, bu konuda evvelce verilmiş Bakanlığımız 
talimatları dahilinde olmak kaydı ile iplik ve hambez 
gibi mamul mal imali için piyasa teamülüne uygun 
olarak satışında bir sakınca bulunmadığı, bunun ya
nında yapılacak satışların pamuk olarak tekrar iç ve 
dış piyasaya yönelmesini önleyici tedbirlerin de Bir
likçe alınmasının gerektiği talimatlanmıştır. 

Bu talimatımızla ipotek konusu veya diğer teminat 
usulleri Birlik karar ve icra organlarına bırakılmış, 
böylece sorumluluğu icabettiren bu konuda gerekli 
tedbirlerin piyasa örf ve teamülüne göre Çukurova 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince alınması 
ön görülmüş bulunmaktadır, 

c) Millî Mensucat Sanayii ve Ticaret A. Ş.'nde 
4 000'e yakın işçinin çalıştığı ve ülkemizin en eski 
tekstil işletmelerinden biri olarak bugüne kadar faali
yetini idame ettiren fabrikanın durmaması ve rantabl 

hale gelmesinde ülke yararlarının bulunduğu tabiîdir. 
Bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Zeytinya
ğı konusuna ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/1680) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
li Zeytinyağı fiyatının, taban fiyatı altına düş

mesine karşın, Bakanlığınızca ne gibi önlem düşünül
müştür? 

2i Zeytinyağının diğer bitkisel yağlarla belli oran
da karıştırılıp daha çok kullanılması düşünülmekte 
midir? 

3. Dışa satış ve dıştan alım yapana ödenen vergi 
ve pirim adı altındaki yardımların bir kısmının, zey
tinyağı üreticisine yapılması düşünülemez mi? 

4J Tarîş, Ant - Birlik, Çuko • Birlik ve bunun gi
bi kuruluşların, üretici çıkarına yeni kuruluş ve kurum
laşmaya geçmeleri konusunda, araştırma, planlama ve 
çalışma yapılmakta mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma 

Genel Md, 
Dosya No. : 15-7/313-4 7 . 4 . 1977 

7687 

Konu : Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 3 . 1977 tarih ve 7/1680-5791/44043 sa
yılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Zeytinyağı 
fiyatları, zeytinyağının bitkisel yağlarla karıştırılarak 
tüketilmesi, ithalât ve ihracat fonlarından zeytinyağı 
üreticisinin desteklenmesi ve Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerinin yeniden teşkilâtlanmalarına ilişkin il
gi yazılarına ekli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1< 31 . 8 . 1976 tarih ve 7/12414 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karannın 2 nci maddesinin (a) fıkrasının ikin
ci paragrafında «5 asit baz lampant esasına göre, lam-
pant zeytihyağların beher kilosu için üreticiye İzmir 
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Zeytin ve Zeytinyağı ile Güneydoğu Zeytin ve Ma
mulleri Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafın
dan 18.00 lira ödeneceği», (b) fıkrasında ise «diğer 
tiplere ait fiyatların 5 asit baz lampant zeytinyağı fi
yatları esas alınarak Birliklerce tespit olunacağı ve 
Bakanlığımızın onayım müteakip tatbik edileceği» hük
me bağlanmıştır.) 

1976 ürünü zeytinyağı Devlet destekleme alımları 
ile görevlendirilen söz konusu birliklerin teklifi ve 
Bakanlığımızın onayı ite uygulanan ekarlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

Yemeklik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Rafinajlık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 

1 asit 
1,5 » 
2 » 
2,5 » 
3 » . . 
3 , 3 » 
4 » 
4,5 » 

1 asit 
1,5 » 
2 » 
2,5 » 
3 ,» 
3,5 » 
4 » 
4,5 » 

. 5 » 
5,5 » 
6 » 
6,5 » 
7 » 
7,5 » 
8 » 
8,5 » 
9 » 

2 200 
2 150 
2 100r. 
2 075 
2 000 
1 950 
1 850 
1 818 

krş/kg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 016 krş/kg. 
1 980 
1 944 
1 908 
1 872 
1 854 
1 836 
1 818 
1 800 
1 795 
1 791 
1 786 
1 782 
1 777 
1 773 
1 764 
1 755 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(9 ilâ 12 asitli rafinajlık yağlarda beher asit far
kı için % 1,42 ilâ 20 asitli sabunluk vasfına haiz yağ
larda % 2, 20 ilâ 25 asitli yağlarda ise % 3 oranında 
indirim uygulanacak ve 25 asitten yukarı yağlar alın
mayacaktır.) 

Ancak, 1976 ürünü zeytinyağı rekoltesinde iklim 
değişklikleri nedeni ile kaydedilen kalite gerilemesi kar
şısında düşük asitli yemekli ve naturel zeytinyağı fiyat
larının yükselmesi ve Birliklerce bu kalite zeytinyağta-
rm tespit edilen baremle alınamaması gibi nedenler göz-
önünde bulundurularak ve piyasa taleplerinin karşıla-

nabilmesini teniinen îzmir Zeytin ve Zeytinyağı Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğinin, Birlik adına ve münha
sıran naturel yağlardan barem üstünde fiyatlarda Bir
likleri Anasözleşmesinin 46 nci maddesinin (b) fıkra
sına göre satın alınmasına ilişkin talebi, mezkûr zeytin
yağı kararnamesinin 5 nci maddesi gereğince uygun 
görülmüş ve söz konusu Birliğin tespit edilen barem 
fiyatları üstünde fiyatlarla zeytinyağı mubayaasında 
bulunması ve üreticinin mağdur edilmemesi sağlanmış
tır, 

Buna mukabil yüksek asitli zeytinyağların alımında 
Birlikçe fiyat açısından herhangi bir zorlukla karşılaşıl-
mamıştır. 

2* Kendine has özellikleri olan ve diğer bitkisel 
yağlarla karıştırılması halinde bu özelliklerini kaybeden 
zeytinyağının, esasen Türk Standartları Enstitüsünce ya
yımlanan Zeytinyağı Standardına ilişkin TS. 341 sayılı 
metinde de diğer bitkisel yağlarla karıştırılması men 
edilmiştir. 

3. Zeytinyağı ihracından veya nebatî yağ ithalâtın
dan dolayı Türkiye Zeytinyağ ve Nebatî Yağlar İh
racatçılar Birliği ile T. C. Merkez Bankası nezdinde 
teşekkül eden fonlar, zeytinyağı üretimi, ihracının tan
zimi, pazarlanmasınm geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 
ile iç piyasa ham yağ ve mamul yemeklik yağ üretim 
ve desteklenmesi ile ilgili program yatırımlarının finans
manı ile piyasa fiyat ve gelir politikasının düzenlenme
si amaçlarında kullanılacağı cihetle, zeytin yağı üreti
cisinin bundan dolaylı olarak faydalanacağı tabiîdir. 

Diğer taraftan, zeytinyağı üreticisi, likidite ihtiya
cının karşılanabilmesi için her yıl güçlendirme kre
disinden yararlandırılmaktadır. 

4. 2834 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin üretici yararına 
ve daha rasyonel bir şekilde çalışmalarının temini açı
sından tip statülerinde zaman zaman gerekli görülen de
ğişiklikler yapılmaktadır. 

Öte yandan, bilhassa Devlet Destekleme alımları 
üe görevlendirilen Birliklerce, mubayaa ettikleri ürün
lerin yarı mamul ve mamul hale getirilerek pazarlaş
ması sureti üe üretici çıkarlarına uygun olarak değer
lendirilmesi bakımından konuları ile ilgili gerekli tesis
lerin yapımları ve yenilerinin yapılması için de çalış
malar sürdürülmektedir* 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Halil Başol 

Ticâret Bakanı 
5. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, T ar iş'in 

pamuk alımlarına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1685) 

482 



M. Meclîsi B : 78 7 . 4 . 1977 O : T 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Som : 
1. Köyceğiz, Fethiye ve Milas pamuk üretim 

alanlarında Tarlş lîaş fiyat olarak ortaklarına kilo 
başına kaç lira ödemiştir? Aynı nitelikteki pamuğa 
tüccar baş fiyat olarak kilo başına ne vermiştir? 
Aradaki fiyat farkı ne kadardır? Bu farkı, Tariş or
taklarına vermeyi düşünmekte midir? Düşünüyorsa 
bu farkları ne zaman verilecektir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 7 . 4 ._ 1977 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-7/313-3-7686 

Konu : Muğla Milletvekili 
Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 10 , 3 . 1977 tarih ve 7/1685-5797/44049 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Köyce
ğiz, Fethiye ve Milas ilçelerinde İzmir Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflerce 
mubayaa edüen küflü pamuklar hakkında ilgideki 
yazılarına ekli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğince kalitelerine göre üreticiye beher kilo için öde
nen ortalama fiyatlar aşağıdadır : 

Ortaca (Köyceğiz) ve 
Kaliteler Fethiye ilçeleri Milas ilçesi 

st. 1 
» 2 
» 3 
» 4 
» 5 
» 6 
» ı 
» 2 
» 3 
» 4 
» 5 

Bevaz 
» 
» 
» 
» 
» 

HB 
» 
» 
» 
» 

Şampanya 
Tipdışı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

115 
094 
050 
030 
950 
900 
105 
082 
040 
018 
925 
850 
700 

krş/kg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

075 
064 
050 
030 
950 
900 
070 
057 
040 
018 
925 
850 
700 

krş/kg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2. Aynı kaliteler için tüccar tarafından üreticiye 
beher kilo için verilen fiyatlar ise şöyledir : 

Fethiye Köyceğiz Milas 
Kaliteler bölgesi bölgesi bölgesi 

krş/kg. krş/kg. krş/kg. 

s t 1 Beyaz 1 325 1 3 0 0 - 1 350 1100-1200 
» 2 » 1 250 1 200-1 250 1000-1100 
* 1 HB 1 300 1 250 - 1 300 110Ö -1150 
», 2 » 1 250 1 150-1200 1000 - 1100 

Diğer kaliteler, birlikçe uygulanan fiyatların al
tında kalmakta ve bu pamukların hemen hemen ta
mamı üreticilerce kooperatiflere verilmektedir. 

3. Birlik ve tüccar alımları arasında Fethiye ve 
Köyceğiz bölgelinde 200 krş/kg., Milas bölgesinde ise 
75 krş/kr. civarında bir farklılık görülmektedir. 

4. 1 1 . 9 . 1976 tarih ve 7/12409 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararının 8 nci maddesinin 3 ncü parag
rafında «Kâr ediMiğinde, bu kârın ortak içi işlemle
rine karşılık olan miktarının ne şekilde kullanılacağı
nın Bakanlığımızca tespit olunacağı»! hükme bağlan
mış olup, halen İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatif
leri Birliğinin 1976 -1977 iş yılı hesap döneminin so
nuçlanmamış olması karşısında, şu anda ortak üreti
cilere fiyat farkı dağıtılması hususunda bir mukteza 
tayini mümkün olamamaktadır. Ancak, mezkûr he
sap dönemi sonunda BirMkçe kâr edildiği takdirde bu 
kârın ortaklara tevzi edileceği tabiîdir. 

Bilgilerine saygı ile arz ederinn 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'in, 
yurt dışında çalışan işçilerin kurdukları şirketlere 
ilişkin sorusu ve ^Ticaret Bakanı Halil Başol'un ya--
zıh cevabı. (7/1701) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Ticaret 

Bakanından cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve 
rica ederim. 

Çankırı MiPetvekil 
Mehmet Ali Arsan 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin ahnterleri ve 
onların milliyetçilik duygularına dayanarak ülke kal
kınmasına yardımcı olmak gayesi ile kurdukları irili 
ufaklı birçok halka açık anonim şirket vardır. Bun
lardan bazıları başarılı, bazıları ise başarısız olmuş 
olmaları yurt dışındaki işçilerimizin üzerinde .kötü 
tesirler bırakarak onların şirketçiîik çalışmalarına 
adam soyma yolu olarak bakmalarına sebep oümak-
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tadır. Bu kadar ciddî konuda ve ülkenin döviz po
tansiyeline ihtiyacının son derece ciddî boyutlara 
eriştiği son senelerde bu tarz kurulmuş şirketlerin 
döviz getirme potansiyellerini iyi değerlendirme, bir 
ayrı deyişle, işçilerimize şirket yatırım ve idarelerin
de iyi bir garanti verebilme olanağı anlatabilirce her
halde ülke hem döviz rezevrleri hemde yatırımlar 
alanında ciddî gelişmeler kaydedebilir. Ancak işçileri
mize bu emniyeti sağlama şöyle dursun, onların alın 
terlerini hiçe sayanlara prim verir durumuna mese
leyi getirmişiz. Buna göre: 

1. İşçilerimiz alın terleri ile kurulmuş halka açık 
ve sermayesinin % 51 dövizle kurulmuş kaç şirket 
vardır. Bunların sermayeleri nedir? 

2i Bu şirketler her sene işçi vatandaşlarımız le
hine denetim görür mü? 

3. Bu şirketlerde sermayesi ödenmemiş ancak 
hayalî ve banka oyunları ile şirket kasasında bulun
durulan hisse senetleri ile her genel kurul toplantı
sında aynı ekip toplantılara hâkim olarak gerçek 
ortaklardan ve onların emeklerinin kontrolünden ka
çarak işçilerimizi bu tarz yatırımlardan soğutmamak
ta mıdırlar? 

4. Bugün bu şirketlerin yurt dışındaki ortakları
nın bazıları şirketlerinin yerini yurdunu bite unut
muştur. Devlet olarak bu işçi kardeşlerimizin hak
larım ve hukuklarını gözetecek bir denetim yolunuz 
yok mudur? 

6.4.1977 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
tçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No.: 14 (0190.2) 

10059 
Şirketler 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 3 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 7/1701-5825/44224 sayıh yazılan. 

Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ar-
san'ın, ilgide kayıtlı yazılarına ekli yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevaplandırılması istenen hususlar 
aşağıda açıklanmıştır: 

Bakanlığımızdaki kayıtlara göre; bugüne kadar, 
yurt dışında çalışan işçilerimiz tarafından kurulan 
şirket sayısı 88 olup, bu şirketlerin sermayeleri topla
mı : 736 178 500 TL.'dır. 

Ortaklarca yatırılan sermaye payları, T. Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre (TL.) olarak ödendiği 
için, bu sermayelerin ne kadarının dövizden çevril
diği ve ne kadarının yurt içi sermaye birikiminden 
sağlandığı hususunda Bakanlığımızda herhangi bir 
kayıt bulunmamaktadır. 

Ülkemizde kurulmuş olan bütün sermaye ortak
lıkları; hissedarlarının durumuna bakılmaksızın, ge
rek, şikâyetler üzerine ve gerek, normal teftiş prog
ramlan çerçevesinde, «Ortaklıkların Denetime dair 
Tüzük» hükümlerine göre Bakanlığımız müfettişlerince 
denetlenmektedir. Denetim programlarının uygulan
masında ve teftiş sonuçlannın değerlendirilmesinde, 
genellikle yurt dışında çalışan işçilerimizin kurdukları 
ortaklıklara öncelik verilmektedir. 

Ancak; Bakanlığımızca yapılan denetlemler, T. Ti
caret Kanunu ve tüzük hükümleri gereğince belirli ko
nulara inhisar etmekte olup, şirketlerin faaliyetlerinin, 
doîayısıyle kârlıldi ve verimlilik durumlarının denetimi, 
genel kurulları ile murakabe organlarının görev ve yet
ki alanına girmektedir. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

7. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
patates üreticisinin durumuna ilişkin sorusu ve Tica
ret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1707) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırması için gereğini say
gı ile dilerim. 11 . 3 . 1977 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 

1. Bakanlığınız tarafından 1976 yılında üretilen 
patatesin kilogram maliyet fiyatı hesaplanmış mıdır? 
Bakanlığınız veya başka kamu kuruluşları tara
fından yapılan kilogram maliyet miktarı bölgelere gö
re nedir? 

2. Halen üreticilerin elinde ne miktar patates bu
lunmaktadır? Bunun bölgelere göre dağılımı nedir? 
Bu patateslerin çürümesini, üreticilerin perişan ol
masını önlemek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Bakanlığınız tarafından son defa ilân edilen 
patates destekleme alımları ile ilgili olarak : 

a) Bu güne kadar ne miktar, ne cins, ne fiyatla 
patates satınahnmıştır? 

b) Destekleme alımları hangi bölgelerde hangi 
kuruluşlarla bu güne kadar nasıl gerçekleştirilmiştir? 
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c) Bakanlığınız destekleme alımlarının gerçekleş
mesi için bugüne kadar depo temini, finansman tah
sisi, örgütlenme olarak ne gibi önlemler almıştır? 

4. 16 . 9 . 1975 tarih ve 15358 sayılı Resmî ga
zete ile yürürlüğe konulan patateste ihracatta vergi 
iadesi yolu ile bu kararın kaldırıldığı 15 . 10 . 1976 
tarihine kadar hangi firmalar, hangi ülkelere ne be
delle, ne miktar ve cins patates ihraç etmişlerdir? 
Bu firmalara ne miktar vergi iadesi ödenmiştir? Pa
tateste tüm ödenen vergi iadesi miktarı nedir? Bu 
hangi firmalara ne miktarlarda ödenmiştir? 

5. 15 . 10 . 1976 tarih ve 15735 sayılı Resmî 
Gazete ile patates ihracatında vergi iadesinin kaldı
rılmasının sebebi nedir? 

6. Sakarya ilinde bulnan STÜTAŞ adlı kurulu
şun ülkemizdeki patates konusunda etki ve yetkileri 
bilindiğine göre, bu kuruluşun ortakları kimlerdir? 
Ne zaman kurulmuştur? Kurucuları kimlerdir? Ser
mayesi ve konusu nedir? Patatesle ilgili bazı yetkilerin 
sadece bu kuruluşa bırakılmasının sebebi nedir? 

7. Onbinlerce patates üreticisi sahipsiz kaderleri 
ile başbaşa bırakılmışlardır. Bakanlığınız bu üretici
lere karşı ciddî görevlerinin olduğunu, kâğıt üzerin
de bırakılmayan yeterli önlemleri zamanında alma 
sorumluluğunu ne zaman yerine getirecektir? Bir ta
raftan üreticiler perişan edilirken diğer taraftan çok 
önemli bir milli servetin çürümesine, yok olmasına 
daha ne kadar seyirci kalınacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği ' 6 . 4 . 1977 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322.61.71-2451 

Konu : İzmir Mr. C. Karagözoğlu' 
nun yazılı önergesi Hk. ~ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 3 . 1977 tarih 7/1707 - 5840/44344 sa

yılı yazılan. 
İzmir Milletvekili, Sayın Coşkun Karagözoğlu'nun 

ilgi'de kayıtlı yazılarına ekli olarak alman, patates 
üreticisinin durumuna ilişkin yazıh soru önergesine 
karşılık, cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1975 ve 1976 yıllarında, kuraklık nedeniyle Avru
pa ülkelerinde görülen patates üretim açığı, ülke
miz dahil, kuraklıktan etkilenmeyen ülkelerden ithâl 
taleplerinin artmasına sebep olmuş, dolayısıyle bu 
maddenin dünya piyasalarındaki fiyatları da yüksek 
seviyelere çıkmıştır. 

Bu durum ülkemiz üretimini de etkilemiş, fiyat
lardaki anormal yükseliş, patates ekim sahalannm 
genişlemesine ve üretimin artmasına neden teşkil et
miştir. 

Yükselen dış fiyatlar paralelinde iç fiyatlarda da 
büyük artışlar olmuş, bu durumda 15 . 10 . 1976 ta
rihinde patates ihracatında uygulanan % 10 - 15 nis
petindeki vergi iadesi, teşvik niteliğini kaybettiğin
den kaldırılmıştır. 

Ancak, yeni turfanda üretim sezonunda bekleni
lenden fazla ürün elde edilmesi, dünya piyasalann-
da patates fiyatlarının yeniden gerilemesi ve dış alıcı 
taleplerinin azalmasına sebep olmuştur. 

Patates piyasasındaki ilk gelişmelerden yüksek 
fiyatlar ümit eden üreticimiz, daha sonra durumun 
tersine gelişmesinden sıkıntıya düşmüştür. 

Bu şartlar altında patates üreticimizi korumak ve 
dünya piyasa şartlarından doğan sıkıntıyı gidermek 
amacıyla fiyatlarda belirli bir ölçüde istikrarın sağlan
ması üreticinin malının değer fiyatına satılmasını temi-
nen 7 . 1 . 1977 tarihli, 7/12987 sayılı Bakanlar Kuru
lu Karan uyarınca, Toprak Mahsulleri Ofisi, doğ
rudan doğruya üreticiden olmak üzere patates alımı 
yapmakla görevlendirilmiştir. 

Mezkûr Ofis tarafından, standardına uygun ve ih
raç edilebilir patateslerin 200 - 170 Krş./Kg. ve di
ğer patateslerin de 190 - 120 Krş./Kg. arasında de
ğişen fiyatlarda satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Alımlar anılan Ofis teşkilâtının bulunduğu üretim 
bölgelerinde yapılmaktadır. 15 . 3 . 1977 tarihi iti
bariyle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 100.000 
ton patates üreticiden mubayaa edilmiştir. 

Ayrıca, stoklan eritmek, ihıacatı hızlandırmak 
ve ihracatçılarımıza diğer ihracalçı ülkeler karşısında 
rekabet gücü sağlayabilmek bakımından 3 . 2 . 1977 
tarihinden itibaren, patates ihracatına yeniden %10-15 
oranında vergi iadesi konulmuştur. 

Patates ihracatına vergi iadesinin uygulandığı 
16 . 9 . 1975 tarihinden, bu uygulamaya son verildi
ği 16 . 10 . 1976 tarihine kadar, İstanbul İhracatçılar 
Birliği kanalıyla 11 firma, 416.50-563 Krş./Kg. ara
sında değişen fiyatlarla 2.031.869 kg. Anadol, sarı ye
meklik ve taze patatesleri, B. Almanya, Fransa, Fin
landiya, Hollanda, Kuveyt ve S. Arabistan'a, aynı 
dönemde İzmir İhracatçılar Birliği kanalıyla 6 firma 
440.50 - 536 Krş./Kg. arasında değişen fiyatlarla 
1.905.000 Kg. patatesi B. Almanya, Avusturya ve 
Fransa'ya ve Antalya İhracatçılar Birliğinden bir 
firma da 480 Krş./Kg. fiyatla 20.000 Kg. patatesi 
Belçika'ya ihraç etmişlerdir. 
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Mersin İhracatçılar Birliği kanalıyla ise, söz konu
su dönemde 33 firma 165 - 560 Krş./Kg. arasmda •de
ğişen fiyatlarla Kuveyt, Ürdün, Irak, Lübnan, Suriye, 
Dubai, S. Arabistan, Katar, Abu Dabi, İngiltere, İtal
ya, B. Almanya ve Kıbrıs'a 40,584,017 Kg. patates 
ihracatında bulunmuştur. 

T. C. Merkez Bankasından temin edilen bilgilere 
göre, patates ihracatları karşılığında, 1975 yılında 6 
firmaya 485.626,66 TL., 1976 yılında 22 firmaya 
8.901.039,07 TL. ve 1977 yılının ilk üç ayında 15 fir
maya 6.657.483,68 TL., cem'an 16.044.149,41 TL. 
vergi iadesi yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Adapazarı'nda yerleşik SATÜTAŞ 
firması, Sakarya Tarım Ürünlerini Değerlendirme 
A.Ş. adıyla 12 . 3 . 1971 tarihinde kurulmuştur. Ku
ruluşta 15 milyon lira sermayesi bulunan firma iki 
defa sermaye tezyidine gitmiş olup halihazırda 35 
milyon lira sermayeye sahiptir. 9 . 12 . 1976 tarih ve 
30795 sayılı Bakanlığımız yazısı ile sermayesinin 50 
milyon liraya çıkarılması için ön izin verilmişse de, 
kesin izin için bu güne kadar müracaat edilmemiş
tir. 

Firmanın çalışma konusu, patates ve bilcümle 
zirai mahsulün üretim, iç ve dışticareti ile iştigal et
mek, tohum ıslâh çalışmaları yapmak, anılan madde
lerin korunması, saklanması için depolar tesis etmek 
ve işletmek, patates ve sair ziraî mahsulleri işleyerek, 
un, nişasta ve içki imal edecek sanayi tesisleri kur
mak ve işletmektir. 

Adıgeçen firmanın kurucuları ve aynı zamanda 
ortakları, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şekerbank 
T.A.Ş. Şeker Sigorta, Adapazarı, Konya, Amasya, 
Kütahya ve Kayseri Şeker fabrikaları, Adapazarı, 
Alpullu, Malatya, Erzincan, Dinar, Eskişehir, Anka
ra, Erzurum, Konya, Akşehir - Ilgın, Kayseri, Tur
hal, Balıkesir, Bursa, Elâzığ, Amasya, Burdur, İspar
ta, Kastamonu, Kütahya, Uşak, Aydın ve civarı Pan
car ekicileri İstihsal Kooperatifleridir. 

Tamamen Özel Hukuk hükümlerine göre kurul
muş bulunan SATÜTAŞ firmasına Bakanlığımızca 
herhangi bir kamu görevi verilmesi söz konusu de
ğildir. 

Bilgilerine saygıyla arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

8. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Tariş'e 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/1716) 

7 . 4 i 1977 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazık olarak cevaplandırılması hususunda aracılığı
nızı saygılarımla rica edenim. 

16 . 3 a 1977 
Muğla Mületvekıİ 

Halil Dere 

14.3.1977 Pazartesi günü günlük siyasî bir gaze-
tedle TARİŞ'in üreticiden aldığı pamuğun bir kıs
mım İhracatçıya salmakta olduğu haberi yayınlandı. 

Soru : 
IJ Bu haber doğru mudur? Doğru ise TARİŞ 

niçin ihraç etmez? 
2. Üretici ortaktan düşük fiyatla alman ve ih

racatçıya devredilen pamuktan oluşacak ihracatçı 
kârının ortaklara veya Hazineye bırakılmasına her 
hangi bir engel var mıdır? 

3. TARİŞ ortakları için mi yoksa ihracatçı için 
mi görev yapmaktadır? 

4i Hazine veya ortaklar aleyhine olan bu satış 
hakkında her hangi bir işlem düşünülmekte midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 7.3.1977 

Teşkilâtlandırma Genel Mdv 
Dosya No. : 15-7/313-3 7685 

Konu : Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 
ı yazdı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.3.1977 tarih ve 7/1716-5875/44560 sayılı 
yazınız. 

Muğla Milletvekili Saym Halil Dere'nin, İzmir 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 
üreticiden alınan pamuklardan bir kısmının ihracat
çıya devredildiğine ilişkin ilgi yazılarına ekli 16,3.1977 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1; İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğince üreticiden müıbayıaa edilen kütlü pamuklar 
Bakanlığımız talimatları muvacehesinde dış piyasala
ra ve dahide İse sadece Sanayiciye satılmakta ohıp, 
söz konusu birlikçe ihracatçıya pamuk satışr yapıl
mamaktadır. 

2. Bahsi geçen Birlikçe üretici ortaktan kütlü 
pamuğun ucuz fiyatla alınarak ihracatçıya devredîl-
mesi söz konusu olmadığı cihetle bu konuda yapı-

I lacak her hangi bir işlem bulunmamaktadır. 
3. Devlet destekleme alımları He görevlendirilen 

İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, or-
j tak veya ortak olmayan üreticiden mubayaa ettiği 
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ktttKi pamukların iç ve dış piyasalarda mamul ve ya
rı mamul hale getirilerek pazarianması, ortakların 
IScidite ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim ihtiyaç
larına yarayan her çeşit araç ve gerecin sağlanması 
ve dağıtılması ile iç piyasada düzen verici bir yer 
alarak fiyatların zarara dalgalanmalarının önlenmesi 
amaçSan doğrultusunda, ve üretici menfaatlerinin ko
runmasına paralel çalışmaları fle faaliyetini sürdür
mektedir. Bu nedenle, üreticiler tarafından kuru-

I • •» I 

7 , 4 . 1977 O : 1 

lan bu kuruluşun ihracatçıya dönük görev yapması 
söz konusu değildir. 

4. Mezkûr Birlikçe ihracatçıya pamuk satışı ya
pılmamış veya devredilmemiş olması karşısında Ha
zine ve ortaklar aleyhine bir durum doğmamıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
HaM Başoi 
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GÜNDEMI 
78 NCt BİRLEŞİM 

7 . 4 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 

arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, 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 etkenlerle 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 aşırı kârı, maliyen 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri 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 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Miskin 
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 İçtüzüğü
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 değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

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

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

8. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk jç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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 İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkim önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracaf Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri, uyarınca bîr 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 İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/40) 

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

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

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyla can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün Î02 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 amacıya 
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
macılığımın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir* 
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi! 
(10/46) 

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



21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(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 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ncd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

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

24. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması 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, Anayasamın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta- • 
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 planllarımın Yunan Askerî makamlarının eMne geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta-

[ mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir Mec-
Lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij (10/54) 

28. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı* geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya» 
rmca 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 davranışları konusunda, Anayasa-
uın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına Mis
kin önergesi. (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
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi, 
(8/6) 

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

32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtü
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, 
Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-. 
İeri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

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



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

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşımın, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Milet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Arandırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63> 

37. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
t03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesiı (10/64) 

38. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı üe gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 noi, Millet MecM İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına iişkin 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 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

40. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, M İlet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 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 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 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 gereki' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

43. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bk 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 
ye 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

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 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 

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

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 bit 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 amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

52. — içel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/8P 

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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca 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 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açümasına 
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 içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

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

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 

ve ulusal bir sosyal güvenlik politik asımn saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına .lişkin 
önergesi. (10/84) 

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

59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me\uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi IçtüzüŞünün 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 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 8B nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 sanatkâr! an nın Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

62. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 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 içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 



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

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 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 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, \nayasanm 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

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

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

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. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'ia gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
.Haddeleri 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 uyarınca 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 uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Mület Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 
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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 bu 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

7 9 . — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak ' amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

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

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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 

Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

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

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 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 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 uyraınca 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 sorunlarım ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

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

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım 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 
nın 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
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bis 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 
amacıyle 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 Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

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) 

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) 

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul v« 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarım ve çöı 
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddei 
leni 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 Anayasamn 
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 Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

104. — Afyonkarahısar Milletvekili Süleymaa 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya« 
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bk Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 



109. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
vt 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öneri 
gea. (10/133) 

110. — Burs* 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 dolayısıyle 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 
önergesi. (8/12) 

114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 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
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

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

117. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 arı 
kadaşmın, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya^ 
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 
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124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar

kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 noi Millet Meclisi İçtüzüğünün 1012 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 

125. • — Kastamonu Milletvekili Vecdi îlhan ve 
9 arkadaşının, Hükümetin Baıriit cevheri polüıtikası 
kooıusuınldia Anayasanın 88 ncî, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bin 
Meclis Araştırması açimıasına ilişkin önergesi. 
(40/148) 

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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. 00/151) 

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

130. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 
arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam kad
rosu ihtiyacım saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/158) 

131. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol 
ve 12 arkadaşının, ülkedeki huzursuzluğun nedenleri 
ile alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/159) 

132. — Trabzon Milletvekili Lütfii Köktaş ve 9 ar
kadaşının, çay ürününün sorunlarını ve çözüm yolla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/160) 

133. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
12 arkadaşının, Millî Eğitimimizin sorunlarını ve alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/161) 

134. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 
arkadaşının, TRT'nin dinî yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/162) 

135. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 12 
arkadaşının, Yüksek İslâm Enstitülerinin Akademi ol
ması için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/163) 

136. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 10 
arkadaşının, faizsiz bir kredi sisteminin gerçekleşmesi 
için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/164) 

137. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 11 arka
daşının, dış ticaret rejiminin sorunlarını ve çözüm 
yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/165) 

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

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtına 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) 

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



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

6. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
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 Hayvancılıv Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi Üe 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. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

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

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

14. — İçel Milletvekili İbrahim 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 adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

18. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 

i l -

ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

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

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

21. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamenu'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-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

28. — istanbul Mületveküi 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 Mületvekili 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 üişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 
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33. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

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

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

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

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

40. — içel 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. — içel 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 içel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

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

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

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 

bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri 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 ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

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

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

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

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

53. — Samsun Milletvekili irfan 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 Buldanlı'nın^ 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz-< 
lü soru önergesi. (6/176) 

56. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın* 
tstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj^ 
manîarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

57. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/19^ (*) 

58. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so* 
ru önergesi. (6/179) 
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59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

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

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

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

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

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'ın 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 Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

69. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
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 bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

71. — istanbul Milletvekili ilhan 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) (*) 

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 
sözllü soru önergesi. (6/210) (*) 

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

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne iişkin 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 iişkin Başbakan 
ve Milî Eğitini Bakanından sözlü soru önergesi^ 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci* 
Ierin eylemlerine iişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu, (6/196) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iiş« 
Mn Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-" 
gesi. (6/224) (*) 

79. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, 
Antalya * Ahath Köyüne iişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

80. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba« 
kamadan 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. (6/228) (*) 

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

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 

, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/201) 
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85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

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

87. — Sifirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbakan ve Bayındırlık 
Bakam FeMm Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesij 
(6/232) (*) 

88. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbatoan'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
nüldün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

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

92. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şit! 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'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan 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 MM Eğildim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

97. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q 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'nı», vete-
x 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 soru önergesi. (6/245) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ite bazı bakanlık memurlarına 
Mşkin 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 MilU 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-
gil'in, 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'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

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

108. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir-; 
Here 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 Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi* (6/256) (*) 



— ı s 
ı n . — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 

Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine üşkin Millî 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 Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

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

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

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine iMşfcin Mlilî 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. 
(6/2C4) (*) 

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 Milî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

123. — îçel 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 Ilter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde baızı 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-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/301) (*) 

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

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

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

133. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'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 
sözrü soru önergesi. (6/278) (*) 

13-5. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

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

137. — İstanbul 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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larîıa, 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 T 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 İlişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi. (6/287) (*) 

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

146. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
ler© ilişkin Millî 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 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

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

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

150. — Aydın Milletvekili îsa 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 ilişkip 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(•) 

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

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

155. — Kocaeli Milletvekili İbrahim 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 önergesij 
(6/240) 

157. — Eskişehir Milletvekili Murat KâhyaoğluV 
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-: 
kıiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

159. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilin'm, 
Siirt ÎM ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacıca iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/302) (*) 

160. — Ankara Milletveküi Necdet - Evliyagil'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 Bakam ta^ 
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

163. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'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, 
îzmir 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 som 
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'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığma 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-
Iu'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 eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

175. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri 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 alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle* 
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/326) (*) 

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

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

182. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygulat 
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlfr 
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 görevlerini 
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 llter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya üişkin 
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 Celâtettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı 
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
eesi. (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. (6/34-0) (*) 

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

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 Bakacından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

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

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

195. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'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. — îstanbul 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 Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSl'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

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

201. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-1 

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

202. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri 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. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 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 talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi. (6/376) (*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
vılı kütlü 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 soru 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. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Siciîi 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 Milletvekilli 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 alman 
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 İlköğretmen 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 
önergesi. (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 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

229. — İçel Milletvekili Çeiin Yılmaz'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 öğrenoi 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, 
askerük 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 EğMrn Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

235. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
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 alınış 
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. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
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. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
îçel - 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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik 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 müfettişlerim 
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
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. — İstanbul 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'nun, hafit 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 sınıttan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada 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 
maddenin değiştirilmesine 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 komisyonları? 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 değiştirilmesine dair yasa önerisi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

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

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

X 8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün-. 
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5 .4 . 1976) 

ıX 9. —- Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet* 
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mili 
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım înebeyli'nin teklifleri ve Anayasa Komisyo-ı 
aunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlan raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
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dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/26) (S. Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18.5 1976) 

11. — 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 İçişleri Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 12. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün üt 
Edirne Milletvekili İîhami Ertem ve 8 arkadaşının 
islâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Milli 
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 13. — 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 iıak 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül-
'ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı 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 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 4 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

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

X 15. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 7.1.1977) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

XI7. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değişttiilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-» 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

18. — 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 : 
1 1 , 5 . 1976) 

X 19. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

X 20. — Tarım Sigortası Kurumu kanunu tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29.6.1976) 

21. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç-
iar 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) 

22. — 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 İçişleri ve Plan komisyonları raporları, 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tariai : 
16 . 6 . 1975) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (1/158) (S. Sayısı : 293) {Dağıltma tarihi : 
20 , 4 , 1976) 
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24. — 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) 

25. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Duraıkoğîu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 26. — 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) 

27. — 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. (î/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

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

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

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

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

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

33. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceı 
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti-» 
ri'lmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad-< 
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

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

X 35. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-: 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde-t 
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni-: 
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26 .3 .1976) 

36. — Kırklareli Milletvekili M elim et Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları rapor-* 
lan. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

37. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu Ku-i 
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad* 
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanuı 
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/181; 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

38. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde* 
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta^ 
rihi : 13.4.1976) 

• X 39. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1976) 

X 40. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

X 41. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek-! 



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

X 42. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 , 5 , 1976) 

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

44. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3,7,1975; 11 .5 .1976) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — 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 .48. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun baz! maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S. Sayısı : 333) 
(Dağıtma tarihi : 18.5 1976) 

49. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tebiî âfetler 
dolayısıyla yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tık-
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba

yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

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

52. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere -yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

53. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
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) 

54. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

55. — 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 56. — Konya Milletvekili Şener Battalın, bir kn 
sim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
di ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 ncı maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 11.6.1976) 

X 58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice dep ısm bölgelerinde yapılacak bina-
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larm Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartlan 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) 

59. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (1/432) 
(S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 22.6.1976) 

60. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
saydı îspirto ve ispirtolu telcilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alamuştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma 
tarihi : 22.6 .1976) 

X 61. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

62̂  — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 saydı 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 63. —- Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün*ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad 
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

64. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Başttirk ve 8 arkadaşının, 1175 sayılı İş Ka

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

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — 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) 

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

69. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
$ehit 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) 

70. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llhami Ertem'in. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16.9.1976) 

71. — 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, (içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/286, 
2/408) (Si Sayısı : 205 ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 . 7 . 1976; 11 , 11 4 1976) 



— 26 — 

X 72. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11.11.1976) 

;X 73. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtma tarihi : 11.11.1976) 

X 74. — 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 1,8 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1976) 

X 75. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Durnlupınar Üniversitesi kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihli : 
11 .11 .1976) 

76. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'tn, Tü.rk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi, 
(İçtüzüğün 38 nci madıdesıi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihli : 
11 . 11 . 1976) 

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

78. — 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 atamıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıtata tarihi : 23 .11 .1976) 

X 79. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi 'kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 24.11 .1976) 

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

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

82. — 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 83. — 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 : 
25.11.1976) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında"kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 25 .11 .1976) 

X 85. — 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, (içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme atamıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7 r 12. 1976) 

X 86. — 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 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9 .12 1976) 

X 87. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarihi : 13.12.1976) 

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

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



90. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar
sızın, 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) 

91. — 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 Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme aLıürmştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27.12.1976) 

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

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

X 94. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşikpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifli. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

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

X 96. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve ilaınriuşlaınnda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi, (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

97. — 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) 

98. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmış
tır.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

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

100. — 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 101. — İstanbul Milletvekili - Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1977) 

102. — 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) 

103. — Malatya Merkez ilçesi, İsmetiye 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) 

104. — 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) 

105. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'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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106. .— İstanbul 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 işler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

107. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 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 işler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1977) 

108. — 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) 

109. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkiresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meoliısi : 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 110. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 
38 not maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

111. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'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 : 1 4 . 2 , 1977) 

112. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 aıkadaşının, Siya*f PartMier Kanunu ile 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı maddelerinin de-
ğişEiriknesi ve kaildıriiması hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci mıaddeısi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1977) 

113. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın.j 1 7 . 7 ^ 1964 tarihli ve 5Q6 sayılı Soayal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1977) 

114. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Millî Eğittim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma canibi : 15 . 2 . 1977) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X 125. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ataıllay ve 2 ariaadlaşuım, 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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126. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıikra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

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

128. — 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. (îçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
ahnmrştır.) (1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

129. — 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 
teücîifi, (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

130. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man v« 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

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

132. — 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) 

133. — 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 Yaptlması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975; 
3 . 6 . 1976, 7 . 3 . 1977) 

134. — 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 135. — 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) 

136. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci 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 ileri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatlık 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) 

137. — 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) 

138. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşlet
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) 

X 139. — 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 140. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka
nuna dair Sözleşmenin onaylanımaısıjnın uygun bulun
duğu haMunda kanun tasansı've Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/485) (S. Sayısı : 516) (Da-
ğtoıa tarihi : 15 , 3 . 1977) 



141. — Zonguldak MÜletvekili Mehmet Zeki Okur 
ve 7 arkadaşının, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 3 neü mladidesdoin değiştiril-
mestine ve bir geçici madde eMennıesine dair kanun 
teklifi. (2/725) (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1977) 

142. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa bir 
ek madde dklentmıesi hakkında kanun teklifi. (2/642) 
(İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 22.3.1977) 

143. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 21 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümle
rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklen-

I mesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/444) (S. Sayı
sı : 519) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

144. — 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) 

145. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması halkkındaı kanun teklifinin C. 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
isenimeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet »Meclisli, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 2/44; C. Se
natosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223, 223 e 
1 nci ek ve 223 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 15 . 6 . 1976, 
29 . 3 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 78) 


