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9 . 12.1976 tarihli 17 nci Birleşimden
11 . 1 .1977 tarihli 30 ncu Birleşime kadar.
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T.B.M.M. Matbaan

Fihrist
BAKANLAR KURULU
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'a Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi.
(3/750)
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'a Enerji ve
Tabiî Kayaklar Bakanı Selâhatin Kılıç'm ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/756)
— Görev ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğıru'ya Bayındırlık Bakam Fehim Adak'ın vevillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/749)
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye Maliye
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-i
hurlbaşkanlığı tezkeresi. (3/745)
— Görev ile yurt dışına giden Çalışma
Bakanı Şevket Kazan'a Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın vekillik
ötmesinin uygun görülmüş olduğuna daliri
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/758)
— Görev ile yurt dışına giden Devlet
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na Millî Savunma Bakanı Ferid Me-
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Sayfa
len'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi.
(3/747)
122:123
— Görev ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/757)
303
— Görev ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakam İhsan Salbri Çağlayangil'e Ulaişftırmal
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/746)

122

— Görev ile yurt dışına giden Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın vekillik etmeslinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/748)
175:176
— Görev ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi, (3/754)
226
— Irak'a gidecek olan Başbakan Süleyman
Demirel'e Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/766)

479

ÇEŞİTLİ İŞLER
— Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ye

dek üyeliğine gösterilen adaya dair Başkan
lık yazısı. (5/49)

176

DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ
— Danışma Kurulunun Çarşamba gün
leri Genel Görüşme ve Meclis Araştırması
ile sözlü soru önergelerinin görüşülme sürele
rinin değiştirilmesine dair önerisi.

— Danışma Kurulunun, gündemdeki ka
nun tasan ve tekliflerinin görüşülme sırasına
dair önegesi.
430:436
618

^4 —
GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR
Sayfa
— Başkanın, istanbul Milletvekili Âli
Nejat Ölçen'in 28 nci Birleşimde, tutanakla
ilgili sözlerine ilişkin açıklaması.

563

Sayfa
— İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ö1-J
çen'in, 27 nci Birleşim tutanağına bazı sözle
rinin geçmediğine dair beyanı.
530:531

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
— İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve
11 arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Al
man sanayiciler heyetinin incelemeleri, yatı
rım teklifleri, istekleri ve temasları konuların

da Anayasanın 88 nldi, Millet Meclisi îçtüzü-ı
günün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
(8/12)
114,123:124
KANUNLAR

No.
Cilt Sayfa
2028 — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu
değiştiren 7 7 . 1971 tarih ve 1424 sa
yılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen
ek geçici 19 ncu maddesinin değiştiril
mesine daıiır Kanun
13 596
19 528
20 56
21 437
.22 135:
139
konusunda
2029 — Küçüklerin korunması
ygulanacak
makamların yetkisine ve
Kanuna dair Sözleşmeye
anun
19 652
uygun 'bulunduğuna ülişkin Kanun
20 303
21 102,
432,515,536,598:601,632,652,
705:708
22 7,27,
90:93
2030 — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dün
ya Posta Birliği kuruluş Yasasının ikin-

No.
p

"
Cilt Sayfa
ci 'ek Protokolünün onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair Kanun
14 378
18 285
19 145
20 56,
IX I102,123,279:28ıq,298,323,324:i
327,353,368,375:378,419,
438,460:463,514,535,546:
549,631,651,653:656
22 6,26,
38:41

2031 — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka
Kıratlığı arasında Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun
19 472
20 338
21 102,
433:434,516,536,606:609,632,
652,713:716
22 7,27,
98:101

KARARLAR
631 — 10/79 esas numaralı dosyayı incele
mekle görevli Meclis Araştırması Ko-

misyonunun görev süresinin uzatılma22 177
sına ilişkin

—5—
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
Sayfa

Sayfa
— Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10
arkadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilim
ler Yüksek Meslek Okulunda meydana gelen
olayları ve sorumlularını saptamak amaciyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140)
223,230:231
— Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve
9 arkadaşının, öğretmen meslek liselerindeki
yasa dışı uygulamaları saptamak amaciyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştrıması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/141)
340,345:346,
— Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9
arkadaşının, yakacak sorununun çözüm yol
larını saptamak amaciyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/138)
223,228:229
— Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar ve
rilen Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/146)
602,617:618
— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve
9 arkadaşının, Van ve çevresinde meydana ge
len depremle ilgili olarak yapılan yardım
miktarını, deprem fonunda toplanan paraların
harcama yerlerini ve suiistimal, iddialarının
doğru olup olmadığını saptamak amaciyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/137)
223,227:228
— istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve
9 arkadaşının, Hükümetin istanbul Belediye
sine karşı tutumunu ve bu Belediyenin para
sal sorunlarını saptamak amaciyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis, Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/136) 5,14:16

— Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve
11 arkadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğret
men lisesinde meydana gelen olayların so
rumlularını saptamak amaciyle, Anayasanın)
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139)

223,
229:230

— Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli
ve 9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt
temin edecek olan Seyitömer tesislerinin iş
letmeye açılmasındaki gecikmeleri saptamak
amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/145)
602,616:617
— Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli
ve 9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy
elektrifikasyonu uygulaması ile ilgili olarak
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/144)
602,615:616
— Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim
Benli ve 12 arkadaşının, Yurdumuzdaki dep
remleri ile ilgili olarak alınan ve alınacak
tedbirleri saptamak amaciyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142)

421,
429:430

— Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz
ve 25 arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde
meydana gelen deprem dolayısiyle yurt için
den ve yurt dışından yapılan yardımların ih
tiyaç sahiplerine dağılıp dağıtılmadığını sap
tamak amaciyle Anayasanın 88 ndi, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/135)
5,13:14
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/143)
559,563:565

— 6—
ÖNERGELER
Sayfa
— Adana Milletvekili Battal Köksal'ın,
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine
dair önergesi. (4/242)
— Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın,
6/367 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi. (4/255)
— Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'
nın, tdere-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme
alınmasına dair önergesi. (2/462, 4/237)
— Antalya Milletvekili Faiz Şarlar'in;
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi.
(4/244)
— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
6/65 esas numaralı sözlü soru önergesini geri
aldığına dair önergesi. (4/259)
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'
m, 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nununa 1 ek madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme
alınmasına dair önergesi. (2/642, 4/277)

267

303

177

267

345

Sayfa
— Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, 10/6 numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/257)
344
— Denizli Milletvekili Hasan Korkmaz-1
can'ın, Millî Eğitim Komisyonu üyeliğinden .
çekildiğine dair önergesi. (4/247)
268
— Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'
in, 6/92 esas numaralı sözlü soorusunu geri
aldığına dair önergesi. (4/232)
124:125
— Elâzığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, 10/9, 10/13 ve 10/14 numaralı' Mec
lis .Araştırma Komisyonları üyeliklerinden
çekildiğine dair önergesi. (4/258)
344
— Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Kök
sal'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ya
sasının ek 6 ncı maddesini değiştiren 2013
sayılı Yasanın yürürlük tarihinin 1 . 3 . 1971
tarihine götürülmesine dajr kanun teklifinin,
doğrudan, doğruya gündeme alınması hak
kındaki önergesi. (2/699, 4/268)
438

— Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'
nin, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi, (4/241)
231
— Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün,
6/401 esas numaralı sözlü soru önergesinin
gündemden çıkarılmasına dair önergesi.
(4/260)
344:345
— Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeni
den düzenlenmesine dair Kanun teklifinin
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair
önergesi. (2/665, 4/278)
565

—• Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Kök
sal'ın, karı ve kocanın Emekli Sandığına bağlı
iştirakçi olmaları halinde birisinin ölümün
de maaşının sağ kalan diğer eşe bağlanması
hakkında kanun teklifinin, doğrudan doğruya
gündeme alınmasına dair önergesi.» (2/667,
4/269)
438:439
— Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, Plan ve Bütçe Karma Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (4/248)
268
— içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün,
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek mad
de ile altı geçfoi madde eklenmesi hakkında
kanun tasarısının doğrudan doğruya gündeme
alınmasına dair önergesi. (1/470, 4/254)
270:276

— Çanakkale Milletvekili Osman Orhan
Çaneri'nin, 6/352 esas numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına dair önergesi. (4/273)
— Çanakkale Milletvekili Osman Orhan
Çaneri'nin, 6/359 esas numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına dair önergesi. (4/272)
— Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'un,
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine
dair önergesi. (4/243)

. — istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin, doğrudan doğ
ruya gündeme alınması hakkındaki önergesi.
(2/624, 4/266)
436:438
— istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Dışişleri ve Millî Eğitim Komisyonu üyelik
lerinden çekildiğine dair önergesi. (4/256)
303

540

531

531

267

- ? Sayfa
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Toplu Sözleşme yetkisinin saptanmasında re
ferandum yapılmasına ilişkin kanun teklifinin
doğrudan doğruya gündeme alınması hakkın
daki önergesi. (2/448, 4/267)
436.
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Temiz Hava kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/22,
4/263)
414:415,525
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
yalbancı ülkelerdeki yurttaşların oy kullan-,
malarına ilişkin yasa önerisinin doğrudan
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi.
(2/428, 4/252)
234:236,268,340
— İstanbul Milletvekili Süleyman Arif
Emre'nin, milî hizmetlerin dengeli dağılımı
hakkkındaki kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi.
(2/616, 4/229)

16:17

— İstanbul Milletvekili Süleyman Arif
Emre ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın,
sosyal maksatlı fon ve krediarden faliz alın
maması hakkındaki kanun teklifinin, doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/636, 4/231)
126:127
— İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, Plan ve Bütçe Karma Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/236)

176:
177

— İzmir Milletvekili Kemal Önder ile
Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekin'in,
1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununda bazı
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/549, 4/240)
231:233
— Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâroğlu'nun, İçişleri Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine dair önergesi. (4/246)
— Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
6/62 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi. (4/274) ,

268

531

— Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, Kırşehir ilinde Aşıkpaşa Üniversi
tesi açılmasına dair kanun teklifinin doğrudan
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi.
(2/617, 4/264)
416, 525

Sayfa
— Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın,
Dışişleri Komisyonu üyelliğlinden çekildiğine
dair önergesi (4/245)
267:268
— Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, kamu görevlilerinin tayunleri hakkın
daki kanun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/637, 4/253) 268:
270
— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
6/33 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi. (4/234)
176
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
6/86 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi. (4/233)
176
— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin,
6/364 esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına dair önergesi. (4/270)
479
— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin,
6/365 esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına dair önergesi. (4/271)
479
— Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun,
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/235)
177
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ı, Karayolları Trafik Kanununun 50 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifinin doğrudan" doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/356, 4/238)
177:178
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
6/408 esas numaralı sözlü soru önergesinin
gündemden çıkarılmasına dair önergesi. (4/261) 345
— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Sağlık Kurum ve kuruluşlarında tam süre ça
lışma esaslarını düzenleyen kanun teklifinin
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair
önergesi. (2/702, 4/265)
416, 525
— Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, İdare-i Umumuye-i Vilâyat Kanunu
Muvakkat Yasasının bazı maddelerini değiş
tiren kanun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/498, 4/275) 538,
602
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı
maddelerinin kaldırılmasına ve bazı maddedeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin değiştirilerek kabulü

8 —
Sayfa
hakkında Kanunun ek geçici 4 ncü madde
(f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkında
kanun teklifinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/573, 4/230)

125:
126,222

—- Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet îşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına
dair önergesi. (2/669, 4/239)
233:234,340
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir ek madde eklenmesi hakkında

Sayfa
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme
alınmasına dair önergesi. (2/561, 4/276) 538:540,602
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik ikin
ci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/686, 4/251)

276

% — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumu Kanununu değiştiren 1568 sayılı
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/687, 4/262)
415:416,469

RAPORTAR
Adalet Komisyonu Raporları
— Ceza kovuşturmalarının aktarılmasına
dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve
uygulanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/345)
7,94:97
— Ceza Yargılarının Milletlerarası değeri
konusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylan
ması ve uygulanması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/344)
7,102:105
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Kemâl Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının,
Lale Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle çarp
tırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neti
celeri ile affına dair kanun teklifi hakkında
raporu (2/538)
144:146
— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
2 arkadaşının, 1977 yılı haziran ayında yapı
lacak olan Mahallî tdare seçimlerinin 11 ara
lık 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun
teklifine dair. (2/696)
488:499,619:623,625:628
— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarı
sına dair (1/285)
485:487,628:638
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imzalanan hukukî ve cezaî konularda
adlî yardımlaşma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında. (1/335)
7,106:109
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hak-

kında kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili
Mustafa Tayyar'ın, aynı konuda kanun tekli
fine dair. (1/240, 2/300)
Anayasa Komisyonu Raporları
— Bazı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının dü
şürülmesine dair Kanunun 2 nci kez Ana
yasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında. (1/232)

602

470,
531:538

— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
2 arkadaşının, 1977 yılı haziran ayında yapı
lacak olan Mahallî îdare seçimlerinin 11 ara
lık 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun
teklifine dair (2/696)
115,488:499,619:
623,625:638
Bayındırılık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporları
— 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi iki ek
madde ile altı geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair. (1/470)
601
— 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci ek
Protokolünün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/349) 6,38:41
— 12 ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava taşımalarına iliş
kin bazı kuralların birleştirilmesi hakkındaki

- 9 Sayfa
Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi değiştiren 28 ey
lül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılmanın
uygun 'bulunduğuna dair kanun 'tasarısı hak
kında. (1/234)
,
7,86:89
— 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tari
feleri saptanmasına ilişkin yöntemler husu
sunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
hakkında. (1/283)
7,78:81
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 ey
lül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında- (1/205) 7,74:77
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/306) 6,66:69
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Pakistan îslâm Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırması hakkında Anlaşmanın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında. (1/318)
6,70:73
Dışişleri Komisyonu Raporları
— 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci ek Pro
tokolünün onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı hakkında. (1/349)
6,38:41
— Ceza- kovuşturmalarının aktarılmasına
dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve
uygulanması hakkında kanun tasarısına dair
(1/345)
7,94:97
— Ceza Yargılarının Milletlerarası değeri
konusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylan
ması ve uygulanması hakkında kanun tasarı
sına dair (1/344)
7.102:105
— Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna
dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı hakkında.
(1/449)
7,90:93
— 19 temmuz 1975 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Kültür
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/348) 6,50:53

Sayfa
— 12 ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına iliş
kin bazı kuralların birleştirilmesi hakkındaki
Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi değiştiren 28 ey
lül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılma
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
hakkında. (1/234)
7,86:89
— 10 Temmuz 1967 tarihinde Raris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret ta
rifeleri saptanmasına ilişkin yöntemler husu
sunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
hakkında. (1/283)
7,78:81
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imzalanan hukukî ve cezaî konular
d a adlî yardımlaşma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı hakkında. (1/335)
7,106:109
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin
.Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 ey
lül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/205) 7.74:77
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı hakkında. (1/3)
6,62:65
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/306) 6,66:69
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı hakkında (1/268)
6,46:49
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan tslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırması hakkında Anlaşmanın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında. (1/318).
6,70:73
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
udi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında. (1/342)
6,54:57

-iöSayfa
Sayfa I
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu
— Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka
Raporları
Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
ile bu Sözleşmeye ek Protokolün onaylanma
— 5 . 6 . 1975 tarihli, 1905 sayılı Kanu
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nun uygulamasına ilişkin Millet Meclisi He
hakkında. (1/445)
7,98:101
saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/50) 559,565
— Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhu
Millî Eğitim Komisyonu Raporları
riyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardım
—
19
temmuz 1975 tarihinde imzalanmış
laşma. Anlaşmasının onaylanmasının uygun
bulunan
Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile,
(bulunduğuna dalir kanun tasarısı hakkında.
Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Kültür
(1/270)
6,58:61,115:116,127,178,210:
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
213,278,287:290,439,480,512:
duğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/348) 6,50:53
515,543,548:551,565,591:
594,619,652:655
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Endonezya
Cumhuriyeti Hükümeti arasında
— Uluslararası Soğutma Enstitüsü Söz
imzalanmış
olan
Kültür Anlaşmasının onay
leşmesine katılınmasının onaylanmasının uy
lanmasının
uygun
bulunduğuna dair kanun
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
tasarısı hakkında. (1/3)
6,62:65
kında. (1/147)
7,82:85
— 28 temmuz 1973 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap
Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında. (1/1)
6,42:45
İçişleri Komisyonu Raporları
— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetler
den alınan katılma paylarının kaldırılması
hakkında kanun teklifine dair (2/9)
178:179,183:
207,439:458,484:
485,559,566:585
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Yabancı memleketlerde bulunan yurttaşların
oy kullanmalarını sağlamak için 26 . 4 . 1961
tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/428)

— Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhu
riyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardım
laşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı hakkında.
(1/270)
6,58:61,115:116,127,178,210:
213,278.287:290,439,48q,512:
515,543,548:551,565,591:
594,619,652:655
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylan
masının uygun Ibulunduğuna ilişkin kanun ta
sarısı hakkında. (1/268)
6,46:49
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
udi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında. (1/342)
6,54:57
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— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
2 arkadaşının, 1977 yılı haziran ayında ya
pılacak olan Mahallî İdare seçimlerinin 11 ara
lık 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun
teklifine dair (2/696)
115,488:499,619:623,
625:628
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hak
kında kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili
Mustafa Tayyar'ın, aynı konuda kanun tek
lifine dair (1/240, 2/300)
602

— 28 temmuz 1973 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap
Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının
onaylanmasının uygun (bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında. (1/11)
6,42:45
Millî Savunma Komisyonu Raporları
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halk
tan toplanmış silâhlara uygulanacak (işlem hak
kında kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili ,
Mustafa Tayyar'ın, aynı konuda kanun tek
lifine dair. (1/240, 2/300)
602

-ii
Sayfa
Plan Komisyonu Raporları
— Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı
ile Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek
üzere geri gönderme tezkeresi hakkında. (1/11) 487:
,

488

— 12 Ekim 1929 tarlihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişMn Ibazı kuralıların blirîeişltirilmesi hakkındaki}
Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi, değiştiren 28 ey
lül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılma
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
hakkında. (1/234)
7,86:89
— 10 temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tari
feleri saptanmasına ilişkin yöntemler husu
sunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı hakkında. (1/283)
7,78:81
— 19 temmuz 1975 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Kültür
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/348) 6.40:53
— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarı
sına dair. (1/285)
485:487,628:638
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 ey
lül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında.
(1/205)
7,74:77
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış olan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında. (1/3)
6,62:65
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı hakkında, (1/306) 6,66:69
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı hakkında. (1/268)
6,46:49

Sayfa
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan îslâm Cumturiyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştrıması hakkında Anlaşmanın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı hakkında. (1/318)
6,70:73
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
udi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı hakkında. (1/342)
6,54:57
— Türkiye Cumhuriiyelti ile Irak Cumhurp
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı hakkında. (1/270) 6,58:61,
115:116,127,178,210:213,278,287:
290,439,480,512:515,543,548:
551,565,591:594,619,
652:655
— Uluslararası Soğutma Enstitüsü Söz
leşmesine katılınmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı hak
kında. (1/147)
7,82:85
— 28 temmuz 1973 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye
Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı hakkında. (1/1)
6,42:45
— 27 . 7 . 1967' tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici
22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun
36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ve
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi hakkında. (1/319) 135:139
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporları
— Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve
İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Konya
Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının,
1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun teklifle
rine dair (2/116, 2/549)
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Tarım, Orman ve Köy İşleri
Komisyonu Raporları
— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere ya
pılacak yardımlar hakkında kanun tasarısına
dair. (1/285)
485:487,628:638

— 12 —
SAYIN ÜYELERLE İLGlLt İŞLER
Sayfa
tzinler
— Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi (3/764) (3/759)
303:304,436
Seçimler
— Basın İlân Kurumunun bugünkü çalış
ma ve tasarruflarının ilgili yasayla bağdaş
maz tutumunu saptamak amacıyle kurulan
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi.
(10/10)
540:541
— Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim.
418
— Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma
Komisyonu ve Dilekçe Karma Komisyonu
na üye seçimi.
276:277

Sayfa
— Türkiye'de açlık sorunu olup olmadığı
nın saptanması ile besin ve beslenme sıkıntı
larının nedenlerini, 'bu konularda ilgiili hükü
metlerce alman kararların etkilerini incelemek
ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle ku-;
rulan Meclis Araştırma Komlisyonuna üye
seçimi. (10/11, 10/17)
541
— Ülkü Ocakları Derneği ile komando
adı ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve
davranışlarını saptamak, kurucu ve üyelerinin
kimlerden oluştuğunu incelemek ve uğraşı
larında yasalara aykırı eylemlerini tespit et
mek amacıyle kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/12, 10/56)
541:542

— Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma
Komisyonundaki açık üyeliğe seçmi.
619
— Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim.
416:417,479:480
— Meclis Araştırma Komisyonlarındaki
açık üyeliklere seçim. (10/6, 10/9, 10/13,
10/14, 10/15, 10/79, 10/72)
417:418
— Plan Komisyonundaki açık üyeliklere
seçim,
127,277:278

Yasama Dokunulmazlıkları
— Kayseri Milletvekili Selçuk İmamoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/762)
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığı (3/761)
— Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, yasama
dokunulmazlığı (3/763) .
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in yasama dokunulmazlığı (3/753)

421
339
421
222

SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

Adalet Bakanından
— Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın,
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/111)
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin
yayınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/131)

545

546

— Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adının değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü soru önergesi. (6/99)
285.545
Başbakandan
— Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'
in, haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/105)
285,545
— Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'ün,
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren mil

letvekillerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/119)
546
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/134)
545
— Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in,
ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/108)
285,545
— Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın,
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun
naaşlarının nakline ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/89)
284,544
— Hakkâri Milletvekilli Milkâil İlçin'in,
mahrumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul
öğretmenlerine yan ödeme verilmesine dair
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/67)
278,543
— Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/83)
284
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Devlet Bakanlarından
— îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin,
— Bingöl Milletvekili Abdullah BazenAnkara - Kızılay meydanındaki panonun kal
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi.
önergesi. (6/90)
284,285,544
(6/35)
282,543
— îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son
— İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm,
günlerde meydana gelen gençlik oylarına
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/143)
546
(6/84)
284,544
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Özde— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
mir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meyda
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında
na gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî
bulunduğu iddia edilen parti baryağına iliş
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/120) 546
kin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
— Kars Milletvekili Cemi Ünal'ın, anar
cısı) sözlü soru önergesi. (6/114)
545:546
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakan
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
dan sözlü soru önergesi. (6/123)
546
Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başba— Kastamonu Milletvekili- Mehdi Kes5^5:kan Yardımcısından sözlü soru önergesi.
kin'in, Kastamonu'da bulunan vakıf mallara
(6/71)
282,543
.1
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
Dışişleri Bakanından
•(6/72)
282:284
— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in
— Kastamonu Milletvekili Mehdi KesSüleyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
bir gazeteye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- .
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/139)
547
gesi. (6/110)
285:286,545
— İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
— Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına
ilgili Türkiye'ye gelmelerine, ilişkin Dışişleri
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79)
284,544
(6/103)
285,545
— Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
yaptığı zamlara ilişkin Başbakandan sözlü so
gesi. (6/82)
284,544
ru önergesi. (6/136)
547
— Muğla Milletvekili Ahmdt Buldanlı'nın,
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldan
TRT programlarına ilişkin Başbakandan söz
lı'nın, Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol
lü soru önergesi. (6/87)
284,544
aramalarına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
lü soru önergesi. (6/130)
546
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan
—
Muğla
Milletvekili
Ahmet
Buldan
sözlü soru önergesi. (6/94)
285,545
lı'nın, Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışiş
— Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/140)
547
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81)
284
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Artvin Milletvekili Ekrem Sadi ErBayındırlık Bakanından
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretimin
— Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,
den faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî
Sivas iline bağlı ilçe karayollarına dair Ba
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi.
yındırlık Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/122)
546
(6/55)
282,544
— İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet
Çalışma Bakanından
Su İşleri Adana Bölgesindeki bir müteahhi
— İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
dine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baişçilerin konut kredisine dair Çalışma Baka
kanından sözlü soru önergesi. (6/126)
282,544
nından sözlü soru önergesi. (6/20)
278:282
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— İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santraline dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/144)
546
—• Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar
Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/96)
285,545
— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
ltaklarına ilişklin Enerji ve Taibiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/96)
285,545
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından
— Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/125)
546
— Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
et taban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/76)
284,544
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alın
masına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/104)
285,545
Gümrük ve Tekel Bakanından
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre
ödenen ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/124)
546
İçişleri Bakanından
— Denizli Milletvekili Sami Arşlan'ın,
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İs
tanbul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/78)
284,544
— Samsu Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adının de
ğiştirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü soru önergesi. (6/99)
285,545
İmar ve İskân Bakanından
— Kahramanmaraş Milletvekili İsmet
Ağaloğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları
içindeki belediyelere ilişkin İmar ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/137)
546
Köy İşleri Bakanından
— Bahkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına

Sayfa
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/133)
547
— İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in,
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in
yan ve iştiraki olan kuruluşlarında yönetim
kurulu üyelerine ilişkin Köy İşleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/149)
546
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
C, H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındakli ga
zete haberine ilişkin Köy İşleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/93)
285,545
Maliye Bakanından
— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/65)
282
— Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın,
canlı hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/151)
547
Millî Eğitim Bakanından
—• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/41)
282,543
— İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz
Kliniği ile ilgili basında yer alan haberlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/148)
547
— İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/120)
546
— Kastamonu Milletvekili Mahdi Keskin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/109)
285,545
— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/115)
546
— Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğ
retmenlerine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/28)
282,543
Orman Bakanından
— Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/62)
282,544
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'
m, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/91)
585,545

Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Istanlbul Festivali için Fransa'da yap
tırılan afişe ilişiklin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/128)

Sanayi ve Teknoloji Bakanından
— Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/59)
— Sivas Milletvekili Enver Aköva'nın,
4 ncü Demir - Çelik fabrikasının kurulma
sına dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/56)

— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/85)
284,544

282

282

Ticaret Bakanından
— Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/106)
285,545
B)

546

— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın,
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
^soru önergesi. (6/54)
282,544
— Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın,
Turizm ve Tamtma Bakanlığındaki yolsuz
luk iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/66)
282,544

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

Adalet Bakanından
— Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işlemlerine
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1504)
147:149
— Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, İs
parta Büyük Ülkü Derneğinde öldürüldüğü
iddia edilen bir kişiye ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı ismail Müftüoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/1551)
507:508
— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına iş
için müracaat eden işçilerden para alındığı
iddialarına ilişkin Adalet ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık bakanlarından sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın
yazılı cevabı. (7/1519)
208,335
— Gaziantep Milletvekili Mehmet Özmen'in, Tarsus emniyet yetkilileri tarafın
dan dövülerek öldürüldüğü iddia edilen bir
şahsa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1538)
340
— istanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün,
istanbul'da ölen ve yaralanan iki öğrenciye
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı ve içişleri
Bakanvekili ismail Müftüoğlu'nun yazılı ce
vabı, (7/1510)
31:32

— izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın,
cezaevlerinde görev yapan gardiyanlara iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı ismail Müftü
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1527)
156
Başbakandan
—• Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Film - San Vakfının düzenlediği festi
vale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.
(7/1554)'
114
— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, TIR araçlarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil
Başol'un yazılı cevabı. (7/1509)
30:31
— Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/155)
114
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Çankırı ilinin bazı ilçelerinin yol du
rumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Bayındırlık Bakanvekili Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun
yazılı cevabı. (7/1454)
29:30
— Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Karadeniz Bakır işletmeleri Anonim Şirke
tine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/1498)
501:504
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— Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Türkiye'de Hıristiyanlık propagandası yapıl
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu
ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1497)
— îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, fıstık
üreticilerinin kooperatif ve banka borçlarının.
ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi. (7/1595)
— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungur'un, üreltıim mallarının fiyatlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi.
(7/1580)
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
televizyon bildirim kontrolü yapan muhtar
lara verilen para miktarının artırıllasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Gıyasettin Karaca'nın yazılı cevabı. (7/1400)
— İzmir Milletvekili Kemal Önderi'n
PTT ile ortaklık kuran Northern Elektrik Co
LTD. Şirketine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi. (7/1557)

641

470

339

378

222

— İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın,
yan ödemeler kararnamesinlin uygulanmasına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.
(7/1589)
340
— Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın, Konya - Ermenek Kaymakamına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ce
vabı. (7/1524)
37
— Konya Milletvekili Muzaffer Demirtaş'ın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticile
rine ve bazı öğretim üyelerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı.
(7/1345)
500:501
— Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
yurt içi gezileri ile parti kongrelerine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Gıya
settin Karaca'nın yazılı cevabı. (7/1493)
334:335
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
çekirdeksiz kuru üzüm ihraç fiyat farkının
üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un yazılı cevabı. (7/1511)
237:238
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, 1967 • 1976 yıllarında Ankara • İstan -
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bul karayolunda meydana gelen trafik kazala
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.
(7/1587)
340
Bayındırlık Bakanından
— Çanlkırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, Çankırı ilinde yapımına başlanan yol
ların yarım bırakılmasına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı ce
vabı. (7/1517)
155:156
— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungur'un, İstanbul - Şişli ilçesinin baz ma
hallelerinin trafik ve kanalizasyon sorunlarına
ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1576)
339
— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin,
Fethiye - Gölhisar - Burdur karayoluna iliş
kin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim
Adak'ın yazılı cevabı. (7/1492)
334
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren
tesislerinin işletmeye açılmasına ilişkin Ba
yındırlık -ve Ulaştırma bakanlarından yazılı
soru önergesi. (7/1573)
223,510:511
Devlet Bakanından
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
televizyon bildirim kontrolü yapan muhtar
lara verilen para miktarının artırılmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Gıyasettin Karaca'nın yazılı cevabı. (7/1400)
378
— Malatya Milletvekili Hüseyin De
niz'in, yurt içi gezileri ile parti kongrelerine
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Gıyasettin Karaca'nın yazılı cevabı. (7/1493)
334:
335
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
in, imam - hatip okulu çıkışlı din görevlileri (ile
vekil imamlara ilişkin Devldt Bakanınıdan ya-ı
zıh soru önergesi. (7/1586)
340
Dışişleri Bakanından
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Ibazı bakanların dış politika konusun
daki beyanlarına ilişkin Dışişleri Bakanından
yazılı soru önergesi. (7/1574)
339
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
— Ankara Milletvekili Cevat Önder'in,
Ankara -. Keskin Ülçesi Konur Köyünün elek
trik sorununa ilişkin Köy İşleri ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar bakanlarından yazılı soru
önergesi. (7/1575)
339

17 —
Sayfa
— Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Çanakkalle ilinde projeleri yapılan 'baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1607)
602
— Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme Fab
rikasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1605)
602
— Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir ili Beylikahır - Sivrihisar
arasındaki maden sahasının değerlendirilme
sine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı ceva
bı. (7/1546)
642:644
— Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirke
tine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhatin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/1498)
501:504
— îzmir Milletvekili Kemal Önder'ıin,
Çukurova Elektrik Şirketinin imtiyazının ge
nişletilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1603)
602
Gençlik ve Spor Bakanından
— (İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un,
Türk sporunun kalkınması için alınacak ted
birlere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Ba
kanı Ali Şeivki Ereklin yazılı ceva'bı. (7/1422) 227:29
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından
— Ankara Milletvekili Cevat Önder'in,
Kütahya - Doğaslan köyü haşhaş ekicileri
nin durumuna ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1608)
602
— Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, Çanakkale Pet - Kim Plastik İşleme
Fabrikasının imalâtına ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1606)
602
— Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğlu'nun, Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına iş
için müracaat eden işçilerden para alındığı
iddialarına ilişkin Adalet ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık bakanlarından sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın
yazılı cevabı. (7/1519)
208,335
— İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun,
Taşucu Balıkçılık Kooperatifinin elinde bu-

Sayfa
lunan dalyanlara ilişkin Maliye ve Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlarından yazılı
soru önergesi. (7/1600)

470

— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungur'un, ülkemizdeki büyük ve küçük baş
hayvanların durumuna ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1579)
339
— İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un,
Et - Balık Kurumuna ilişkin sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın
yazılı cevabı. (7/1512)
150:154
— İzmir Milletvekili Alev Cöşkun'un, Me^nemen Çeltik Komisyonunca toplanan para
ların sarf yerlerine ilişkin sorusu ve GıdaTanm ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özerin
yazılı cevabı. (7/1496)
146:147
— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Sivas 'ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tü
tün ekimine izin verilmesine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve
Tekel Bakanından sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan Oztrak'ın yazılı cevabı.
(7/1560)
222,644:645
Gümrük ve Tekel Bakanından
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ku
ru üzüme verilen taban fiyatının eksik uygu
lanışına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel
Bakanı Orhan Oztrak'ın yazılı cevabı. (7/1537)

169:
170

— İzmir M'iîletveklili Neccar Türkcan'ın,
İzmir - Bergama Göçbeyli bucağına bağlı
Yalnızdam köyünün el konan tütünlerine iliş
kin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1559)
222
—• İzmliır Milletvekili Neccar Türkcan'ın,
tütün ekim istek beyannamelerine ilişkin
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1609)

602

— Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Sivas ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tü
tün ekimine izin verilmesine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve
Tekel Bakanından sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan Oztrak'ın yazılı cevabı.
(7/1560)
222,644:645

— 18
Sayfa
İçişleri Bakanından
— Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, De
nizli kolluk kuvvetlerine ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ce
vabı. (7/1552)
379:382
— Burdur Milletvekili Osman Aykul'un,
Burdur - Gölhisar - Çamköy halkından bir ki
şinin güvenlik kuvvetlerince dövüldüğü iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1585)
339
— Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Türkiye'de Hıristiyanlık propagandası yapıl
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Başbakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil türkün yazılı cevabı. (1/1497)
641,
— İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz'ın, Silifke
emniyetinde görevli iken bekçinin ölüm se
bebi ile bir emniyet komiserine ilişkin soru
su ye İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün
yazılı cevabı. (7/1535)

238

— İstanbul Milletvekili Mehmet
Emin
Sungur'un, Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in Başbakanlıkları sırasında siyasî parti
bina ve toplantılarına yapılan tecavüzlere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1578)

339

— İstanbul Milletvekili Mehmet
Emin
Sungur'un, «Silâhları Bırakalım» kampanya
sına katılan derneklerle yöneticilerine ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1577)
" 339
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Teknik Üniversitesinde bir genci öl
düren sanıklara ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı.
(7/1556)
114,508:509
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İzmir Jandarma Komutanının yargıç ve sav
cılarla iligli araştırmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ce
vabı. (7/1541)
238:239
— izmir Milletvekili Süleyman Genc'in,
üntihar ettiği iddia edilen Yay - Kur öğrenci- '
sine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1566)
222
— Konya Milletvekili Mustafa Üstün dağ'ın, Konya - Ermenek Kaymakamına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına

Sayfa
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürkün yazılı ce
vabı. (7/1524)
37
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
Manisa - Saruhanlı - Mütevelli kasabası Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1591)
470
—• Manisa MiilletvekiM Veli Bakırlı'nın,
Manisa Valisi ile Mütevelli kasabası Belediye
Başkanına ilişkin sorusu ve îçişleri Bakanı
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1564) 222,509:
510
İmar ve İskân Bakanından
— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungur'un, belediyelere yapılan
yardımlara
ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1581)

339

Köy İşleri Bakanından
— Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Afyonkarahisar - Dazkırı ilçesine
bağlı bazı köylerin içmesuyu ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz'ın yazılı cevabı. (7/1569)
222,645
— Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Afyonkarahisar iline bağlı bazı
ilçe ve köylerin içmesuyu ihtiyacına ilişkin
sorusu ve Köy İşleri Bakam Vefa Poyraz'ın
yazılı cevabı. (7/1572)
'
223,645:646
— Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Afyonkarahisar iline bağlı bazı il
çe ve köylerin, yeraltı sulama suyu ihtiyacına
ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1570)
222
— Anikara Mlilletvekili Cevat Önder'in,
Ankara - Keskin ilçesi Konur köyünün elek
trik sorununa ilişkin Köy İşleri ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar bakanlarından yazılı soru
önergesi. (7/1575)
339
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Çukobirlik ortaklarının kooperatif
borçlarının
ertelenmesine ilişkin Ticaret ve Köy İşleri
bakanlarından sorusu ve Köy İşleri Bakanı
Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1596) 470,646:647
Maliye Bakanından
— Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, haklarında vergli kaçakçılığı takilbatı
yapılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Ma
liye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı ce
vabı. (1/1444)"
'
638:640
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— içel Milletvekili Hikmet Baîoğlu'nun,
Taşucu Balıkçılık Kooperatifinin elinde bulu
nan dalyanlara ilişkin Maliye ve Grda - Ta
rım ve Hayvancılık bakanlarından yazılı soru
önergesi. (7/1600)
470
— istanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungur'un, Devlet Personel Dairesince alınan
istişarî kararlara ilişkin sorusu ve Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazıh cevabı.
(7/1549)
239:240
— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungur'un, Gecekondu Kanununa göre bele
diyelere intikal
ettirilmesi gereken arsa ve
arazilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekonun yazılı cevabı. (7/1532)
208:209
— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungurun, İstanbul Belediyesinin gelir ve gi
derlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1592)
470
— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin
Sungurun, İstanbul ilinde Hazineden arazi ve
arsa isteyen belediyelere ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1597)
470
— izmir Milletvekili Neccar Türkcanın,
küçük çiftçi muaflığına ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1590)
340
— Manisa Milletvekili Hasan Zenginin,
T. C. Merkez Bankasına ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1599)
470
Millî Eğitim Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Cerit'in,
Yay - Kur sınavlarında görevlendirilen öğ
retmenlerin ödenmeyen tatil ücretlerine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili
Erdem'in yazılı cevabı. (7/1553)

508

— Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Afyonkarahisar iline bağlı bazı
köylerin okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim
Bakamdan yazılı soru önergesi. (7/1571)
223
— Antalya Milletvekili FahHi Özçelik'iin,
Antalya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül
tesinin bir öğretim üyesine ilişkin sorusu ve
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı
cevabı. (7/1540)
506:507
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, devletleştirilen özel yüksekokullara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1598)
470

Sayfa
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, üçlü
öğretim yapan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1594)
470
— içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun,
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana
iline nakledilirine ilişJkin Millî Eğitlim Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1583)
339
— İstanbul Milletvekili Mehmet
Emin
Sungur'un, orta dereceli okulların öğrenci sa
yısı ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eği
222
tim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1561)
— Konya Milletvekili Muzaffer Demirtaş'ın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticile
rine ve bazı öğretim üyelerine ilişkin Başba
k a n d a n sorusu ve Başbakan adına Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı.
(7/1345)
500:501
— Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
Malatya Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde
cami temeli atıldığı iddiasına ilişkin sorusu
ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in
yazılı cevabı. (7/1533)
505:506
— Muğla
Milletvekili Ali Döğerli'nin,
Fethiye Lisesinde görevli bir
öğretmenin
öğrencilerden Atatürk > rozetlerinin toplattırıldığı iddiiasma ilişkin sorusu ve M'illî Eğitim
Bakanı Ali Naili • Erdem'in yazılı cevabı.
(7/1.547)
507
— Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, Tekirdağ Millî Eğicim Müdürüne (iliş
kin Millî Eğitim Bakamdan yazılı soru öner
gesi. (7/1558)
222
— Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in,
üniversitelerde meydana gelen olaylarda hak
larında disiplin kovuşturması açılan öğrenci
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı'
soru önergesi. (7/1602)
526
Millî Savunma Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Cerit'in,
Antalya Çavuş Talimgah Alayındaki
bazı
erlerin örgüt kurdukları iddialarına ilişkin
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/1526)
504:505
— İstanbul Milletvekili Hasan Basri Alcgiray'm, kısa süreli askerlik hizmetinden ya
saya aykırı olarak istifade eden kişiler bu
lunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Sa :
vunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı.
(7/1548)
378:379

- 2 0 Sayfa
— Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
Kocatepe Muhribinin batışı hakkındaki so
ruşturmaya ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan yazıh soru önergesi. (7/1568)
Orman Bakanından
— Adana Milletvekili Emin Bilen - Tümer'in, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne
ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanh'nın yazılı cevabı. (7/1513)
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, tur
fanda sebze üreticisine ucuz kereste teminine
'ilişkin Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1593)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul - Mimar Sinan köyündeki Akçimento
Fabrikasının yerinin değiştirilmesine ilişkin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı
soru önergesi. (7/1562)

222

33:36

470

222

Sanayi ve Teknoloji Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Cerit'in,
Gemlik Sunî ipek fabrikasında çalışan bir
greyder şoförüne ilişkin sorusu ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Aibdülkerim Doğru'nun, ya
zılı cevabı. (7/1508)
149:150
— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, Çankırı - İlgaz ilçesinde Sümerbank
satış mağazası açılmasına -ilişkin sorusu ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ
ru'nun yazılı cevabı. (7/1516)
154:155
— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Çankırı ilinin bazı ilçelerinin yol duru
muna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Bayındırlık Bakanvekili Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun
yazılı cevabı. (7/1454)
29:30
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
gayri sıhhî işyerlerini saptayan yönetmeliğin
değiştirilmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1567)
222
—' İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun,,
Bornova'daki çimento fabrikalarının çevreyi
kirletmelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1604)
602
Ticaret Bakanından
— Adana Milletvekili Hasan Cerit'in,
HASTAŞ'ın durumuna ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1601)
470

Sayfa
— Afyonkarahisar
Milletvekili Şükrü
Yüzbaşıoğlu'nun, patates ihracatına izin veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1582)
339
— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagiil'in, TIR araçlarına (ilişkim Başbakandan
sorusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı
Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1509)
30:31
— Burdur Milletvekili Osman Aykut'un,
İsparta - Gülbirliği Genel Müdürü ile gülyağı üreticilerinin durumuna ilişkin Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1584)
339
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın,
1976 yılında ihraç edilen çimento miktarına
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Ba
şol'un yazılı cevabı. (7/1538)
156:158
— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın,
Çukobirlik ortaklarının kooperatif borçları
nın ertelenmesine ilişkin Ticaret ve Köy İş
leri bakanlarından sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz'ın yazıh cevabı. (7/1596) 470,646:
647
— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
çekirdeksiz kuru üzüm ihraç fiyat farkının
üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un yazılı cevabı. (7/1511)
237:238
Turizm ve Tanıtma Bakanından
— Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın,
ölüm yıldönümünde televizyonda İsmet İnönü
ile iligil program yapılmayışına ilişklin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru
önergesi. (7/1610)

602

Ulaştırma Bakanından
" — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
Adana - İzmir arası uçak seferleri yapılma
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1525)
641:642
— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Devlet Bakanı Seyfi Öztüırk'ün, . uçaki
seferlerini değiştirdiği iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi.
(7/1565)
222
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kurban Bayramı nedeniyle bazı otobüs şirket
lerinin yolculardan fahiş taşıma ücreti aldık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından
yazılı soru önergesi. (7/1563)
222

— 11 —
Sayfa
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Haydarpaşa - Adapazarı
elektrikli
tren tesislerinin işletmeye açılmasına ilişkin

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlarından so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın
yazılı cevabı. (7/1573)
223,510:511

TASARILAR
— 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi iki ek
madde ile altı geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı (1/470)
— 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz
ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlan
ması hakkındaki 2022 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı. (1/523)
;
— 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. (J/526)

601

222

297

— 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek
Protokolünün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. (1/349)
6,38:41
—• Ceza kovuşturmalarının
aktarılması
na dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması
ve uygulanması hakkında kanun tasarısı.
(1/345)
7,94:97
— Ceza .yargılarının Milletlerarası değeri
konusunda Avrupa Sözleşmesinin
onaylan
ması -ve uygulanması hakkında kanun tasarı
sı. (1/344)
7,102:105
— Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı.
(1/11)
487:488
— Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
nın 10 yıl vade ve 10 eşit taksitle faizsiz
ödenmesine ilişkin kanun tasarısı. (1/457)
114
— İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün,
6085 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı. (1/470, 4/254)
270:276
— İstanbul Belediyesine ait bir taşınmaz
malın Hazineye devrine dair kanun tasarısı.
(1/525)
297
— Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna
dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulun
duğuna ilişkin, kanun tasarısı. (1/449)
7.90:93

— 19 temmuz 1975 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Kültür
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. (1/348)
6,50:53
— 12 ekim 1929 tarihinde Varşova'da
imzalanan Uluslararası Hava
Taşımalarına
ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkın
daki Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi değiştiren
28 eylül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katıl
manın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı. (1/234)
7,86:89— 10 temmuz 1967 tarihinde* Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret ta
rifeleri saptanmasına ilişkin yöntemler husu
sunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı.
(1/283)
7,78:81
— Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı.
(1/522) •
115
— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı.
(1/285)
485:487,628:638
— Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı. (1/524)
244
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında imzalanan hukukî ve cezaî konular
da adlî yardımlaşma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı. (1/335)
7,106:109
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında
14 eylül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının
uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/205)
7,74:77
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onay-

— 22 —
Sayfa
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı. (1/3)
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı. (1/306)
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı. (1/268)
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı. (1/318)

6,62:65

6,66:69

6,46:49

6,70:73

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında
imzalanmış bulunan Kültür
Anlaşmasının
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı. (1/342)
6,54:57
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Danimarka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ek Protokolün
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı. (1/445)
7,98:101
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilim-

Sayfa
sel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı. (1/270)
6,58:61,115:116,127,178,210:
213,278,287:290,439,480,512:"
515,543,548:551,565,591:
594,619,652:655
— Uluslararası Soğutma Enstitüsü Söz
leşmesine katılınmasımn onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/147) 7,82:85
—
nun 2
ve bu
kanun

7 . 7 . 1939 tarihli ve 3704 sayılı Kanu
ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair
tasarısı. (1/527)
^

601

— 28 temmuz 1973 tarihinde imzalanmış
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap
Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair.
Kanun tasarlısı. (1/1)
6,42:45
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halk
tan toplanmış silâhlara uygulanacak işlem
hakkında kanun tasarısı. (1/240)
602
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ge
çici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değişti
ren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun
36 net maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu
maddesinin
değiştirilmesine
dair
kanun.
(1/319)
135:139

TEKLİFLER
— Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğret
menlerinin 'haftalık ders saatlan ile ek ders
ücretleri hakkındaki Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi.
(2/738)
— Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın,
1580 sayılı Belediye Yasasının 15/3 fıkrasına
bir paragraf eklenmesine dair yasa teklifi.
(2/735)
— Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'
in, 6 . 5 . 1930 tarihli 1593 sayılı Umumî
Hıfzıssıhha Kanununun 123 ncü maddesine
1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi.
(2/743)

339

339

469

— Afyonikarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, çiftçi mallarının korunması hak
kında kanun teklifi. (2/745)

601

— Ankara Milletvekili Muammer Alıcının,
İdare-i Umumiyeri Vilâyat Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine ~ dair kanun
teklifi. (2/462, 4/237)

177

— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve
63 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi. (2/299)
139:144
— Balıkesir Milletvekili Cihat Biigehamn,
4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanu
nuna 1 ek madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi. (2/642, 4/277)

540

- 2 5 Sayfa
— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve
9 arkadaşının, Devlet Memurları Kanununa
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi. (2/740)
340
— Burdur Milletvekili Ali Sanlının, 6570
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeni
den düzenlenmesine dair kanun teklifi. (2/665,
4/278)
565
— Burdur Milletvekili Ali Sanlının, Bur
dur Göller Bölgesi Üniversitesi kuruluş ka
nun teklifi. (2/736)
339
— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Kemâl Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale
Oraloğlunun, kaçakçılık nedeniyle çarptırıl
dığı cezanın inzibatî ve cezaî ibültıün neticeleri
ile affına dair kanun teklifi. (2/538)
144:14^
— C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ile Ankaira Milletvekili Oğuz Aygün'ün,
Şehit Polis Memuru Aydın Gülerin eşi Se
vim Güler ile oğlu Fırat Güler'e vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında
kanun teklifi. (2/724)
221
— C. Senatosu Cumhuribalşkanınca Seçi
len Üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
68 nlci maddesine 2 fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi. (2/624)
— C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üyesi Sadi Irmak'ın Aslî Tıp Kurumu
kuruluş ve görevleri hakkında kanun IteklSifi.
(2/726)
— C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 2 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı hükümlerin eklenmesi hakkın
daki 26 . 6 . 1964 gün ve 484 sayılı Kanunun
geçici 2 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi. (2/719)
— C. Senatosu İstanbul Üyesi Rahmi Er
dem ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Yasasının bazı maddelerini
değiştiren 1425 sayılı Yasanın 10 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair yasa teklifi.
(2/737)
— C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Belül'ün, 5434 sayılı T. C. Emekji Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesinin (a) fıkrası ile

Sayfa
(b) fıkrasının 4 ncü bendinin değiştirilmesine
dair yasa önerisi. (2/733)
— C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Belül'ün, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 94 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair yasa önerisi. (2/734)
— C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet
Demir Yücenin, 65 yaşını doldurmuş, muh
taç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına
aylık bağlanması hakkındaki kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi. (2/723)
— Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 1897 sayılı Kanunun 68 nci madde
sinin (B) bendinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi. (2/721)
— Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye
Köksal'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Yasasının ek 6 nci maddesini değiştiren 2013
sayılı Yasanın yürürlük tarihinin 1.3.1971
tarihine götürülmesine dair kanun teklifi.
(2/699)

339

339

221

221

438

— Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye
Köksal'ın, karı ve kocanın Emekli Sandığına
bağlı iştirakçi olmaları halinde birisinin ölü
münde maaşının sağ kalan diğer eşe bağlan
ması hakkında kanun teklifi. 2/667)
438:439
525

221

— Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve
İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Konya
Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının,
1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun teklifleri.
(2/116, 2/549)

340

— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
ve 6 arakdaşının, köye götürülen hizmetlerden
alman katılma paylarının kaldırılması hak
kında kanun teklifi. (2/9)
178:179,183:207,439:
458,484:485,566:585,559
114

339

— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
13 Maırt 1329 tarihli İdarei Umumiye! Vilâyat Kanununun 116 ve 140 nci maddelerinin
değiştirilmesine dair yasa teklifi. (2/732)
339
— İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, «5434 sayılı T..C. Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi. (2/624)
436:438
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Temiz Hava kanun teklifi. (2/22)
414:415,525

— 24
Sayfa
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Toplu Sözleşme yetkisinin saptanmasında re
ferandum yapılmasına ilişkin kanun teklifi.
(2/448)
436
— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Yabancı ülkelerdeki yurttaşların oy kullan
malarına ilişkin kanun teklifi. (2/428)
268,340
— İstanbul Milletvekili Süleyman Arif
Emrenin, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı
hakkındaki kanun teklifi. (2/616)
16:17
— İstanbul Milletvekili Süleyman Arif
Emre ve Konya Milletvekili Şener Balttal'ın,
Sosyal maksatlı fon ve kredilerden faiz alın
maması hakkındaki kanun teklifi. (2/636)
126:127
— îstan'bul Milletive'kili S. Arif Emre ve
29 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak
yardım ve bağışlar hakkında kanun teklifi.
(2/727)
222
— İstanbul Milletvekili Vahit Çalın'ın,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897
sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesine bir
bent ve bir geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifi. (2/746)

601

— İzmir Milletvekili Kemal Önder ile
Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekinin,
1479 sayılı BAĞ - K U R Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun teklifi.
(2/549)
231:233
— Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın
küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenme
sine ilişkin kanun teklifi. (2/516)
17:24,127:135,
178,214:217,278,291:294,439,480,516:
519,543,552:555,565:566,595:
598,619,648:651
— Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 12 arkadaşının, Devlet Memurları
Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi. (2/744)

601

— Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un,
Kırşehir ilinde Aşıkpaşa Üniversitesi açıl
masına dair kanun teklifi. (2/617)
416,525
— Kocaeli Miilletvekili Şevket Kazan ve
2 arkadaşının, 1977 yılı haziran ayında yapı
lacak olan Mahallî İdare seçimlerinin 11 ara
lık 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun
teklifi. (2/696)
115,488:499,619:623,625:628

Sayfa
— Kocaeli Milletvekilli Şevket Kazan ve
12 arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli da
ğılımı hakkında kanun teklifi. (2/616)
— Konya Milletvekili İsmet Büyükyaylad'nın 31 .• 12 . '1960 gün ve 193 sayılı Gelir
.Vergisi Yasasının 63 ncü maddesinin ikinci
fıkrasının değiştirilmesine dair yasa teklifi.
(2/741)

421

— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 7 arkadaşının, Sosyal maksatlı fon ve
kredilerden faiz alınmaması hakkında kanun
teklifi. (2/636)

222

—• Konya Milletvekili Şener Ba'ıtal'ın, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununu değişti
r e n 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü
maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun teklifi. (2/718)

114

— Konya Milletvekili Şener Battal'ın,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi.
(2/731)

339

— Konya Milletvekili Şener Battal'ın,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/742)

469

— Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 991
sayılı Kanunla Devlet Demiryolları ve Liman
ları Genel Müdürlüğü İçişleri, Emekli San
dığı ile Askerî fabrikalar, M. K. E. K. İşçi
Emeklileri Tekaüt ve Muavenet Sandığının
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki
Kanunu değiştiren 1189 sayılı Kanunun geçici
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 2 ek geçici
madde .eklenmesi hakkında kanun teklifi.
(2/728)

244

115

— Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgenin, Kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
daki kanun teklifi. (2/637)
268:270
— Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol
ve 5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayin
leri hakkında kanun teklifi. (2/637)
340
— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve 2 arkadaşının, Devlet Memurları Kanunu
na bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/739)
339

— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâmın, Karayolları Trafik Kanununun 50 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi. (2/356)
177:178
— Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi
kuruluş kanunu teklifi. (2/503)
114
— Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 6
arkadaşının, Şeker Sanayiinin 50 nci yılını
doldurmuş olması dolayısıyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye ve
rilmesi hakkında kanun teklifi. (2/722)
221
— Tratbzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Sağlık kurum ve kuruluşlarında tam süre ça
lışma esaslarını düzenleyen kanun teklifi.
(2/702)
416,525
— Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ııı, îdare-i Umumiye-i Vilâyet Kanunu
muvakkat Yasasının bazı maddelerini değiş
tiren kanun teklifi. (2/498)
538,602
— 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halk
tan toplanmış silâhlara uygulanacak işlem
hakkında kanun tasarısı ile Bursa Milletve
kili Mustafa Tayyarın, aynı konuda kanun
teklifi. (1/240, 2/30Q)
602
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar
sızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı
maddelerinin kaldırılmasına ve bazı maddeler
eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında
Kanunun ek geçici 4 ncü madde (f) ve (i) fık
ralarının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi. (2/573)
125:126,222
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar sız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun
36 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka-

nuna 3 geçici madde eklenmesine dair kanun
teklifi. (2/669)
233:234,340
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir ek madde eklenmesi hakkında
kanun teklifi. (2/561)
538:540,602
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik ikin
ci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/686)
.._
276
— Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar sız'ın, 359 sayılı Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu Kanunumu değOşVJİren 1568 sa
rılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair
kanun teklifi. (2/687)
415:416,469
— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit
ve 25 arkadaşının, 1 . 7 . 1976 tarih ve 2022
sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlan
ması hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/729)

245

— Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat ile
C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir
Yücenin, sosyal güvendik işlemleıiinlin bir
leştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/720)
— Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki
Okur ve 7 arkadaşının, 657 sayılı Kanunun
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 3 ncü
maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (2/725)

221

— Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu ve İstanbul Milletvekili M. Emin Sun
gurun, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine
dair kanun teklifi. (2/730)

297

221

TEZKERELER
Başbakanlık Tezkereleri
Yasama Dokunulmazlıkları
— Kayseri Milletvekili Selçuk îmamoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında. (3/762)
— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında. (3/761)

421

339

— Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında.
(3/763)

421

— Zonguddak Milletvekili Bülent Ecevifiin, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında. (3/753)

222

— 26
Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri
— Bazı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının dü
şürülmesine dair Kanunun 2 nci kez Ana
yasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair.
(1/232)
470,531:538
— Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı
na dair. (1/11)
487:48S
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'a Devlet Bakanı Hasan Aksay'm, vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair. (3/750)
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'a Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair. (3/756)
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'ya Bayındırlık Bakanı Fehlim Adak'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair. (3/749)
— Görev ile yurt dışına gidecek olan
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye Maliye
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair. (3/745)
— Görev ile yurt dışına giden Çalışma
Bakanı Şevket Kazan'a, Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm, vekillik
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair.
(3/758)
,

176

303

Sayfa
— Görev ije yurt dışına giden Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a
Köy İşleri Bakam Vefa Poyraz'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna da'ir.
(3/748)
1,75:176
— Görev ile yur't dışına giden Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin
uygun görülmüş olduğuna dair. (3/754)

226

— Irak'a gidecek olan Başbakan Süleyman
Demirel'e Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Necmettin Erbakan'ın vekillik' etmesinin
uygun görülmüş olduğuna dalir. (3/766)

479

— 7 . 12 . 1976 tarihli 15 nci Birleşimde
okunan tezkerelerde, ilgili Başbakanlık'yazı
larına dayanılarak yurt dışına görevle gittik
leri zuhulen kaydedilen Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, İçişleri
Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı
Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Flayvancılık
Bakanı Korkut Özal ve Kültür Bakanı Rıfkı
Danışman'ın izinli olarak giitmiş olduklarına
ddr. (3/755)
226:227

176

122

303

— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçi
ci 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun
36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncıı
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun hak
kında. (1/319)
135:139
Meclis Araştırma Komisyonu
Başkanlıkları Tezkereleri

— Görev ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğluna Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna
dair. (3/747)
122:123
— Görev ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair. (3/757)
— Görev ile yurt dışına giden Dışişleri
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Ulaştırma
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin
uygun görülmüş olduğuna dair. (3/746)

303

122

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle kurulan Araştırma Komisyonu üye
lerinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde
bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletle
rine gönderilmesine dair. (3/760)
304:333,346:
347,351:375,391:400,408:414
— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve

— 27 —
Sayfa
yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle kurulan Meclis-Araştırma Komisyor
nunun görev süresinin uzatılmasına dair.
(10/79, 3/751)
f

177

Millet Meclisi Başkanlığı Tezkereleri
— Baızı Orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellik idare şahsî haklarının dü
şürülmesine dair Kanunun 2 nci kez Anaya
sanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine dair.
(1/232)
'
470,531:538

Sayfa
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri
— Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri he
saplarının Sayıştay denetimine alınması ge
rektiği hakkında. (3/769)
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1973 bütçe yılı kesinhesabına ait
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna da
ir. (3/767)
— İmar ve İskân Bakanlığı Afetler Fonu
Saymanlıklarının 1970 - 1975 yılları hesap
larının alınmadığı hakkında. (3/752)

— İstanbul Üniversitesinin 1971 bütçe yılı
kesinhesabına
ait genel uygunluk bildiri
— Kars Milletvekili Davut Aksunun, ve
minin sunulduğu hakkında. (3/770)
fat ettiğine dair. (5/48)
13
— Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe
— Sayın üyelerden bazılarına izin veril^
yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
meşine dair. (3/759
303:304
riminin sunulduuğna dair. (3/768)
(3/764)
436

601

601

222

602

601

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
— Birden fazla komisyona havale edil
miş bulunan bir tasarı veya teklifin, bir ko
misyonda görüşülüp
diğer
komisyonlarda
süresi iiçnde görüşülmemesi dolayısıyle doğ
rudan doğruya gündeme alınması halinde, ta
san veya teklifin görüşüldüğü komisyonun
Genel Kurulda temsil edilip edilemeyeceği
hakkında
179:183

— Bir kanun tasarı veya tekliifnin görü
şülmesi sırasında, başka bir kanunda deği
şiklik yapan değiştirge önergelerinin işleme
konulup konulmayacağı hakkında.
623:625
— Şarta bağlı önergelerin işleme konulup
konulmayacağı hakkında.
401:408

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ
8 . 12 . 1976
tutanak özeti
9 . 12 . 1976
tutanak özeti
14 . 12 . 1976
tutanak özeti
15 . 12 . 1976
tutanak özeti
16 . 12 . 1976
.tutanak özeti
21 . 12 . 1976
tutanak özeti
22 . 12 . 1976
tutanak özeti

tarihli 16 ncı Birleşime ait
3:5
tarihli 17 nci Birleşime ait
113:114
tarihli 18 nci Birleşime ait
168
tarihli 19 ncu Birleşime ait
172
tarihli 20 nci Birleşime ait
220:221
tarihli 21 nci Birleşime ait
244
tarihli 22 nci Birleşime ait
29:297

23 . 12 . 1976 tarihli 23 ncü
tutanak özeti
28 . 12 . 1976' tarihli 24 ncü
tutanak özeti
29 . 12 . 1976 tarihli 25 nci
tutanak özeti
30 . 1 2 . 1976 tarihli 26 ncı
tutanak özeti
4 . 1 . 1977 tarihli 27 nci
tutanak özeti
5 . 1 . 1977 tarihli 28 nci
tutanak özeti
6 . 1 . 1976 tarihli 29 ncu
tutanak özeti

YOKLAMALAR
Sayfa
6,25,115,169,173,223,236,245,298,
341,385,421,471,526,560,603
»••<•»

•«•

Birleşime ait
338
Birleşime ait
384
Birleşime ait
420:421
Birleşime ait
469
Birleşime ait
525
Birleşime ait
558:559
Birleşime ait
601

Söz Alanlar
«Soyadları Alfabetik Sırasına Göre»

Cilt B. Sayfa
Cil« B. Sayfa
Ahmet Mahir Ablum (Sosyal Güvenlik
ek geçidi 19 ntu maddesiinin değiışttirülmıe'sliind
Bakanı) (Kütahya) - İsifcanibul Milletvekili Do
'daıiır Kanuni mlünasebeıtiityle
22 (18)
138
ğan Öztöuffle'uııı, işçilerin komut kredisine dair
îdris Arıkan (Siirt) - izmir'de yayınlaman
Çalışıma Balkanındia!n sözlü ısöm önergesi mü'bir (gazetede Siürt 'hiaılıkı aleyhine yapian yan
nasdbeltjiyiie
22 (22)
279
yurtlar konusunda gündem dıişı kbnıuşjrnaisı
Hasan Aksay (Devlet Bakanı) (İstanbul) m
22 (27)
477
Kasltamonu Milletvekilli MehidÜ Keskin'in,
Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - BafklanteMi
Kaistalm)oniu*da 'bulunan vakıf mallara iffişlküm
yurt dışı gezleri kortulsunda gündem dışı ko
Baş/balkandan sözlü sonu önergeısii ncıünaisebenuşması
22 (26)
428
.töyle
22 (22)
283
Oğuzhan Asiltürk (İçişleri Bakam) (An
— 29 nicu Burlöş'imimde, «Şjerialt Koniferankara) - 6085 ısaıyıiliı Karaiyoilll&rı Trafik K a 
,si!» hakkımda gündem dıişı Mir konuşma yanununum 'bazı maddelerimin değişıtürilmesii
pain Anîkara iMiieltVdkiilii tbraıriiim Saffet
'halkkıınıda kanun (tasarısının »doğrudan doğruya
Omaly^a cevap veren konuşması
22 '(30)
603
•günıddme altamasiina datfr önergesi münaseYılmaz Alpaslan (Tekirdağ) - Kamu ku
ibefiîyîe
22 (22)
270
ruluşlarına yu!rtt düşımıdan yapılan afemHarda
— ZonıguMalk MüMdivekili Bülent Eeev'it'
k'otmjkyönicululk, analcıîıılk yapanı ş!a9ııs ve fiirtrijain, C. H. P. Genel Sekreteri ve 'berabeırinıdeki
l
lairı isıaipteimalk, riüşvdt ve ydfeuzlulklar kioinu'heyetün Pasinler lilîçe bıinasımda uğradıkları
lairımı açıklığa kavuşturmak amacııyle kurulan
saıldın hakkındaki gündem dışı koouşimalsıAraştırımla Kömiisydnıu üyelerinden 6 kişilik
m cdva<bı.
22 (18)
118
Ibiır meyetin (incelemişlerde bulünmalk üzere
AmlelrOka Birleşik IDevfaıferime ıgönderDlmıelsine
Mehmet Atagün (Kırklareli) - Birderiı faz
dalir, 110/79 nfuimiaırîail!ı Arialşıünlmia Kömâsyonu
la kbmliısiyonaı havale edül'mliş bulunan biırt
Başkamıîığı tezkere's1! mıünasdbdtiiyle 22 '(23) 3H0,
tasan Veya tekllfiin 'bir komisyonda görüşülüp
3'14,315,I31İ6,,3İ1I8,3,19)3'20,321,323,324,3 25,326, düğer, 'komilsyonliaırdia isürdsi liçiinde görüşüilrne-<
367,368,369,370,371,372,373,374
mesi ddlayıisıyle doğrudan doğruya gündeme
alınmıaisı mailinde tasan veya iteklüıfin görüşül
— Sartıa 'bağlı önerigelerim üşteıme koraulüp
düğü
Ikdmiisyonum Gendi Kurulda telmis! edi
konsulmayacağı haikkında
22 (25)
4'12,
lip
edlmeyeeeği
ihaMcında,
22 (20)
181
413
Mehmet Altmsoy (Niğde) - içtüzük hü— Cumhuriyet İSeriaıüosu Adana Üyesli Ke'kümllerinle
göre, Araştırma Komisyonumun
ımiail Saırılilbıraihimoğltu'nıun, kaçaikçıll'ık nede
Tüirkıîye huidutılan dışıma çılkmılaik 'suretiyle ya-;
niyle çarptırıldığı cezanın linızilbaıtî ve cezaî
tana üilkıefleirdıe de araştırıma yapmaya! yetki-1
bütün netlicetei 'ile affına dalir ıkanum ıteksi öîup olmadığı halkkımda
22 (24) 348 İfi mümıasebetlılyle
22 (18)
145
Cahit Angın (Çorum) - 27 . 7 . 1967 tarih
— Şarta bağlı önergelerin işleme Skonuve 926 sayılı Türk SMM'ı KuvVetfaıi Personel
l'up ikonıulmayaoağı b!akkımda
22 (25)
401
Kamıulnluınıun geç'ici 22 mici miaiddesi ilıe aynı
Kemal Ataman (Ankara) - Ankara'daki
Kamunu değiştiren 7 . 7 . 1971toırljhve 1424
kömür ihtiyacı ve dağıtımı hakkındaki gün-.
sayiı Kanıumum1 36 ncı maddesi il© eklenen
dem dışı koniüşmıası
22 (26)
423

— 25
Cilt B. Sayfa
Cilt B. Sayfa
Sabit Osman Avcı (Artvin) - Bazı orlmian!
cak olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Ara
suçlarımın affına ve buıntaldalra mütevellit iidıa-<
lık 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun
re şaihsî halklarının dtiş'üirüülmesiinie dıaâr Ka-ı
teklifi münasebetiyle
22 (27)
494
nunun 2 noı kez Analytasalra'n 93 ncü ımalddesl
— Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in,
gereğmice bir daha ıgörüşüimlelk üzere geri
20 nci Birleşiminde, okul kitaplarıyle Hükü
gönıderldliğifle 'dair Oulmlhurlbaşkanllığı tezken
metin tutumu hakkında gündem dışı konuşan
»resi balkkrnida C. Senatosu Genel Kurulsunda'
Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'ya ce
onaiyilaınan C. Senatosu Anayasa ve Adalet
vabı münasebetiyle.
22 (22)
258
Komıiısyomu ralpom ide C, Semaıtosu ve Miılüet
— 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
M'eclıiı&İ Başkanlığı tezifcereiterii ve M. Meclisi
Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici
Analyaısa Kömlilsyoniu raporu rnıünlaiseibetıiyl'e
22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren
22 (28)
536
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36
Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) - Anikara
ncı maddesi ile eklenen ek geçioi 19 ncu mad
MiMlvek'iılii Oğuz Aygiin ve 63 aırkiadaişımın,
7'
desinin değiştirilmesine dair Kanun münase
5434 saıyıl'ı Türküye Cumhuriyeti Bmelkİ San
betiyle.
22 (18)
137
dığı Kanununun '3*2 mdiı imaıddesdme bir fıkra
Osman Aykul (Burdur) - Burdur ilinin Dev
elden'mıes'iinie dair kaniuin tieıkfiifıiı rnünaisabelet
yatırımlarından gereği gibi yararlanama
tiıyle
22 1(18)
143
dığı ve Burdur Devlet Hastanesinin yetersiz
— İsparta .Militeltivelk'ilıi Süleyman Demiirei
liği hakkında gündem dışı konuşması. 22 (30)
606
ve 6 arkadaşınım, ifcöye götürülen h'iizmietılerden all'ınian ikatıtaa faylarının kalldiirıiliması
— Burdur Süt Fabrikasında devam etmek
hatamda kanun tdldilflj hıünalselbetliyle
te olan grev ve süt üreticilerinin durumu ko
22 (26)
445
nusunda gündem dışı konuşması.
22 (25)
390
22 (29) 571,
584
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden
Oğuz Aygün (Ankara) - Amkara MiıHetalınan katılma paylarının kaldırılması hak
veküılji Oğuz Aygün ve 63 arikladaişınını, 5434
kında kanun teklifi münasebetiyle. 22 (20)
189
sayilı Türkiye Cumbutriiyeltit Eimielkİ Sandığı
22 (26)
456
Kanunumun 32 nioi Malddesliıme 'bir fıtora eklenlrraelsıinie dalir kaınıun tdklıli münasebetiyle
— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
22 (18)
141
2 arkadaşının 1977 yılı Haziran ayında yapıla
cak olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık
— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
1977 tarihinde yapılması hakkında kanun tek
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden
lifi münasebetiyle.
22 (27)
498
alınan katılma paylarının kaldırılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle.
22 (20)
206
•— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
yapılacak, yardımlar hakkında kanun tasarısı
2 arkadaşının 1977 yılı Haziran ayında yapılamünasebetiyle.
22 (30)
361

Hikmet Baîoğlu '(İçel) - Birden fazla ko
misyona havale edilmiş bulunan bir tasarı ve
ya teklifin bir komisyonda görüşülüp diğer ko
misyonlarda süresi içinde görüşülmemesi dolayısıyle doğrudan doğruya gündeme alınması
halinde tasan veya teklifin görüşüldüğü ko-.
misyonun Genel Kurulda temsil edilip edilme
yeceği hakkında.
22 (20)

— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden
alınan katılma paylarının kaldırılması hakkın
da kanun teklifi münasebetiyle.
22 (20)
22 (26)

180

191
448,
451
22 (29)
569,
572, 573, 578, 581

30 —
CiM B. Sayfa
Ömer Naimi Barım (Elâzığ) - Tabi afet
lerden zarar gören çiftçilere yapılacak yar
dımlar hakkında kanun tasarısı münasebetiy
le.
22 (30)
630
Halil Başol (Ticaret Bakanı) (Tekirdağ) i
İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlunun,
İzmir ve çevresindeki kuru üzüm ve zeytinyağı
destekleme alımlarındaki aksaklıklar hakkında
gündem dışı konuşmasına cevap.
22 (17)
11
— Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, Kü
çük Çiftçinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10
yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin
kanun teklifi münasebetiyle.
22 (17)
128,
129, 130, 131, 132, 134
Şener Battal (Konya) - İstanbul Milletvekili
Ali Nejat Ölçen'in, «5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi» nin doğrudan
doğruya gündeme alınması hakkındaki öner
gesi münasebetiyle.
22 (26)
437
— Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, Kü
çük Çiftçinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10'
, yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin
kanun teklifi münasebetiyle.
22 (17)
— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve.
2 arkadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapı
lacak olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Ara
lık 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun
teklifi münasebetiyle.
22 (27)
22 (30)
— Kore'de savaşanların 1985 sayılı Ka
nun nedeniyle ayrıcalıklı
durumlarının dü
zeltilmesine ilişkin, gündem dışı konuşması.
22 (27)
— Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in,
20 nci Birleşimde, okul k'itaplarıyle Hükümetin
tutumu hakkında gündem dışı konuşan Erzin
can Milletvekili Nurettin Karsu'ya cevabı mü
nasebetiyle.
22 (22)
— 27 . 7 . 1957 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22
nci maddesi ile aynı
Kanunu
değiştiren
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36
nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun münasebe
tiyle.
22 (18)

f
Cilt
B.
I
Müfit Bayraktar (Bolu) - Kamu kuruluşI Alarma yurt dışından yapılan aihimilarda komtisfyomculuk, aracılık yapan şiahnsı ve firmala
rı ısaptamak, rüşvet ve yolsuzluklar /konu
larını açıklığa kavuşiturirnalk amacıyla kuru
lan Araştırma Koımıiısiyionıu iüiyetoin'dielrı 6 'kişil
i k bîr bııyetun incefeiMcferdie ıbulunımak üzere
Amıetüka Birleşik Devletilerine gönideriimesine daOr, 10/79 numaralı Araştırıma KoımıİBiyonu Başkanlığı tezkeresi (münascibötiyle. 22

Sayfa

(24)

374

Ahmet Haşim Benli (Kütahya) - İsparta
î | Milletvekilli Süleyman Demire! ve 6 arkada
şımın, köye götürülen hıizımetleriden
almam
katılma paylarının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle.
22 (26)

457

Orhan Birgit (İstanbul) - Kocaeli Mülktvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşınım 1977
yılı Haziran ayında yapılacak olan Ma
hallî İdare
seçJmleırMn 11 Aralık 1977 ta
rihinde, yapılması hakkında kanun
teklifi
münasebetiyle.
22 (30)

622

Vahit Bozatîı (Sivas) - Kainıu kuruluş
larıma yurt dışından yapılan 'atalarda ko
misyonculuk, aracılık yapan şahııa ve firmala
rı saptatmak, rüşvet ve yolsuzluklar kionuiarını açıklığa kavuşturmak aimıacıyle kuruı
lan Araşite ima Koımıiisiyomu üyeleri ndcın 6 kişilik bir heyetim incelemede bulunmak üzeıre
Amerika Birleşik Devletlerine göndeırılmıesine daliır, 10/79 numiaralı Araştırıma Kolmıilsıyonu Başkanlığı tezkeresi münalsebstiylıe. 22

133

497
622,
627

(23)
476
Ferrııh Bozbeyli (İstanbul) - İçtüzük hü
kümlerine göre, Araştırma
Koırniiısiyonunun
Türkiye
hudutları dışıma çıkmak suretiyle
yabancı ülkelerde de araştırıma yapmaya yet
kisi oflup olmadığı hakkında,
22 (24)

258
I

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan ahımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan ' şahıs ve fiınmıalliaırı 'Saptıamiak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak
'amacıyle kurulan Araştırma Komıisyomu üıye137 I fötünden 6 kişilik ibiiır heyetin incelömsleırde

308,
318,392

349

— 31 —
Cilt
B.
bulunlmak üzere Aimeriüka Birleşik Devfctferinne ganderiiirrîeısiine daliır, 10/79 numaralı Araş'turma Kotmiisyomu Başkanlığı tezkeresi rnıüriasebatiyle,
22 (23)

Sayfa

310,
357

Necati Cebe (Bahkesir) - Bazı bakamlaırın
Meclis denetimlinden 'kaçındığı anlamına ge
len davranrşilian balkkmdia gündem dışı kouşmaisı.
22 (25)

388

Cemal Cebeci (Kayseri) - Ankara Millet
vekilli Oğuz Alygün ve 63 arkadaşının, 5434
sayılı Tüıkiye Cumhuriiyeti Emekli Sarıldığı
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek'kıııraesıine dlaıir kanun teklifi
müaisebeıtiıyle.
22 (18)

142

Hasan Ceiâîettin Ezman (Biîgö!) - Kamu
kuruluş'Uaırına yurt dışımdan yapılan alıımlaırıdla korniıJsiyonculuk, aıractlık, yapan şalhıs ve
firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar
konularımı açıklığa
kavuşturmak amaeıyle
kurulan Araştırıma Komliisyonu üyelerinden
6 kişilik 'bir heyetin incelemelerde bulunmak
üzere Amıarilka BirîleşOk Dövlötlenin© gönderilknesine dair, 10/79 numaralı Araştırma Ko-

Ihsan Sabri Çağ.aj angil (Dışişleri Baka
nı) (Bursa) - Kamu kuruluşlarına yunt dışın
dan yapıüain altolarda komisyonculuk, ara
cılık yapan şahıs ve förmalaıri saptamak, rüş
vet ve yolsuzluklar konularını açıklığa ka
vuşturmak aimacıylie kurulan Araştırma Komra'yonu üyelerinden 6 fc'işfiıik bir heyetin incekmefeMe bü'ıunmafc üzere Amerika Birle
şik Devfcıtferine göndierıiilmıe'sine dair, 10/79
nuımaıraılı Araştırma KoimıİBiyoinu Başkanlığı
tezkeresi münasebetiyle.
.
22 25)

Cilt
B.
— Şarta bağlı önsrgdieruln 'isteme konuöup
konulmayacağı haklkındıa
22 (25)
Ahmet BuManîı (Muğîu) - Ankara, Mer
kez Cezaievıiinlde meydana gelen öldürme ola
yı hakkında gündem dışı konuşması 22 (28)

mı'syonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle.
22 (23)
Hasan Cer it (Adana) - Kamu kuruluşîarına yurt dışından yapılan aüımılarda kor^sıyonculuk, aracılık yapan 'şiaıhaıs ve firmalar
rı saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konu
larını açıklığa kavuşıtuıranalk amacıyle kuru
lan Araştırma Koimiısıyonu üyelerin dön 6 kişi
lik bOır heyetin incelemede bulıunmalk üzeıre
Aimeıtka B'ideşilk- Devleltikrine gönidlerıiütmıas'ine daı'T, 10/79 numaralı Araştıırima Komıiayonu
Başkanlığı
tezkeresi
münasebetiyle.
22 <24)
Mustafa Cesur (İsparta) - Kocaeli Miılktvdkıilli Şevket Kazan ve 2 aitikadlaşınm, 1977
yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahal
lî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 talihin
de yapdmiaJsı hakkında kamun teklifi mümasöbaiâyfe.
22 (30)

400'

— Şarta bağlı öntergelerin işkıme konulup
konulmayacağı hakkında.
22 (25)
402,
404,409,410,411,412

Sayfa
413

529

323

364

620,
621,627

Osman Orhan Çaneri (Çanakkale) - An
kara» Milkıtvckili Oğuz Aygün ve 63 arkadaşı
mın 5434 sayıli Türkiiiye Cuimıhuırıiıyeti Emekli
Sandığı Kanununun 32 nci tmiaıddeısine Kır
fıkra eklenmıeısiıne daıir Kanun teklifi mıünasebettıiiyfle.
22 (18)

139

İiter Çubukçu (Adana) - İçişleri Bakanı
Oğüzhan AsMıtıüıIk'ün, 6085 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun bazı miaddalisrömin dbğiştıirıillmels'i, iki ek madde 'ile altı geçici ımadde
eklenmesi hakkımda kanun tasarısımin doğru
dan doğruya gündemle alınmasına dair öeırgesii münasebetiyle.
22 , (22)

274

— 32

Cilt B. Sayfa
Bahri Dağdaş (Konya) - Kaımu kuruluşilanıma yurt dışındlan yapılan >aJiirnffiarda komliısiyoncuâık, aracıMt yapan şato ve firimialüan
trı (siaptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konu
larını açıklığa fcavuşitaırmalk amacıyle kuru
lan AnaŞitifima, Kotmıilsiyonu üıyedıedndıeın 6 kişiiliSc bir heyeitkı ineelömedle bulunmak üzere
AimstÜka Bideışjük Devfetöteönıe gönidleırıilmıesine daliır, 10/79 numaralı Araştıırımıa KotmıHsiyonıu Başkaınıkğı tezkeresi münlaisdbeıtıiyle. 22(23)
326
Hasan Değer (Diyarbakır) - Silvan dJtçeısi'mdisk'i toprak ağafflaruinuı köylülere silâhlı sal
dırıları konusunda, gündem daişı konuşması.
22 (28)
561
— Tertiplenmiş sıilyasaj olaylar ve saldırı
ların faillerinim aldafetten ve kalmluoyundan
sakladığı konuısundia gündem ıdaşı konuşma
sı.
22 (26)
427
Feyzalalı Değerli (Tokat) - Tütün dkiclerinıs verilen-laiVanısÜaar ffconulsundla güınıdıem dışı
(konuşmaısı.
22 (21)
225
Mehmet De!ikaya (Malatya) - İsparta Müîleıtvckil Slüfeytmıaıa Demliırel ve 6 arkadaşının,
Iköys göıtüriüieın hiizmeıfcleırdlen alınan ikatıtoa
paylılarının kalİdM'iil!rnaisı hakkında kanun tek
lifi ıraürtalsdbetiyte.
22 (20)
200
— Kaıris Mıileıtvdk'iiii Doğan Araslı'nın, Kü
çük Çiftçjnlin T. C. Ziıtiaalt Bankası ve Tarım
Kneidıi Kooperlatlifiteninle olan borçlarının 10
yılda 10 eşit itelfcsıütle faizsiz ödenmesine 'iliişIk'in; kanun' teklifi müniaıs©be%le.
22 (17)
133
Ünat Demir (Muğla) - İsparta Miileltvekli
Süleyman D'eimıktel ve 6 arkadaşının, köye gö
türülen bizmieıtiendlen ataan katılma pa'ylarn
nra kalIdaırulSmlaisı hakkındla kanun teklifi müna/setetiyte.
22 (29)
580

Cilt B. Sayfa
— Kamu kuruluşlarına yurt dışımdan ya
pılan alımlaırda komisıyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firımıal!)airı ısapitatrnak, rüşvet ve
yoî&uz'JuMar konularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle kurulain Araştırma Kolm&yoniu üye
lerinden 6 BoişüOk bor heyetin inceletırMende
bulunımıalk. üzere Ameırtlka Bliriieişifc Devleıtihrıinne gönderilmıelsiine djaıiir, 10/79 numaralı Araıştıaımıa Kömiiisıyiotaiu Başkanlığı tezkeresi mıüna«föb^yle.
22 (24)
373
Orhan Dengiz (Uşak) - Bir kanun tasarısı veya teklifinin görıüşü'irnes'i sırasında, başka
bir kanundla değişiklik yapan değiştirge
önergelerinin1 işleme konulup ıkonulmıaiyiacağı
hakkında,
22 (30)
624
Ekrem Dikmen (Trabzon) - Adıyaman
Mi&tvekiüıi Kemal Tabak'ın, ımıiletvekjlii
adaylarının psikiyatri muayelnasıin'e tabi tutulımıalsın'a d'aiiır kanun teklifi veriılldüği halkkundiai
Hürrljyeit Gazeıüeıslinıdb yayımSanam bir habere
dair gündem dışı konuşması münaısöbeitiıylte.
22 (24)
— Şantia bağlı öneır'gefeırûn tişfeme fconuillup
Ikonulimaıyacağı hakkındla.
22 (25)
Yücel Dirik (İzmir) - Kamu kurullluş'lanna yurt dışından yapılan ailmJiandia Ikorrvijsyonculuk, aracılık yapan şato ve firmala
rı ısaıpfcaımıaJk, rüşvet ve 'yoılısuızlluklar konu
larını açıklığa ıkavuşituııımslk :am!acıyle kuru-.
lan Araştırana Kömıiısyonu üyefeninideın 6 kişi
lik bir hayatin 'incelemede bulüınmiaık üzere
Ameırl'ka B'iınleşik DeVfcıtiterine gönldeınilllmıesiine dalJr, 10/79 numaralı Araştırma Komıisıyonu
Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle.
22 ı(23)

344
405

322

1
Büüent Ecevit (Zonguldak) - C. H. P. Ge
nel Sekreteri ve beraberindeki heyetin Paısiin- •
kır içe binasında uğraldıkliatt saldın hakkın/dialkti günliem dişi konuşması.
22 (18)
115
Eteni Eken (Çorum) - İsparta Milletvekili
Süleyman Demlird ve 6 arkadaşının, köye götürüldn h'Jzmıtltbrdien alunanla katılmia paıyların:in kaldrrıtaası hakkında kanun teklifi münai'jobeıtiyle,
22 (26)
452

Memduh Ekşi (Ordu) - M'iUıet Mealfilsi adı
na depıem bölgesinde yaptıkları 'incelemeler
ikoınaısuıaıdla 'günıdivm dışt konuşırmaiSi 22 (21)
Süleyman Arif Emre (istanbul) - Koaceli
Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşının
1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Ma
hallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihin
de yapılması hakkında kanun teklifi müna
sebetiyle.
22 (27)

224

492

— 33 —
Cilt
B.
— Millî hizmetlerin d'engelli dağıtan hakIkındiaikti Kanun tdklifinin doğrudan doğruya
günlderrue alınmasına daıir önergesi ımünasebe•tûyle.
22 (17)
— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve fiırtmafen ısaptalm'aik, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuştuırmiak
aımıacıyle kuralaın Araştırıma Komisyonu üyeliarinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde
bulunmak üzere Amerika Birleşik Devlletleninne gönderilimesine daıir, 10/79 numıarah Araş
tırıma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle.
Necmettin Erbakan (Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı) (Konya) - Balkanların yurt
dışı gezileri hakkımda 26 nci Birleşimde' gündam dışı konuşan Çankırı Miletvefcii Mehmet Ali Arsan'a cevap veren gündem dışı
kbnuşimaSı.
22İ (27)
Hüseyin Erçelik (Denizli) - Ankara Mil*
letvetoü Oğuz Aygün ve 63 arkadaşının, 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanuraunıutı 32 <ndi maddesline bir fıkra ek
lenmesine dlair Kanun teklfii ınüasebetiyle.
22 (18)
AH Naili Erdem (Millî Eğitim Bakanı)
(İzmir) - Balıkesir Milletvekili Necaiti Cebe'
nıin, bazı bakanların Meclis denetiminden
kaçındığı anlamına g:elen davranışları hak^kında günıdem dışı konuşmasına
cevabı.
22 (25)
— 20 nci Birîeşjiınjde, okul kiitaplarıylie Hü
kümetin Ifcutulmu hakkında gündem dışı konu-

Abidin İnan Gaydalı (Bitlis) - Bazı Orman
Suçlarının Affına ve Bunlardan
mütevellit
İdare Şahsî halklarının düşürülmesine
daıir
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü «mad
desi gereğince bir daha görüşülmek üzere
geri göhderidiğine daıir Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi hakkında C, Seniaitoisu Genel Ku
rulunda onaylanan C* Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu ile C. Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanlığı tezkerelerü ve M.
Meolsü Anayasa Komisyonu raporu müna
sebetiyle.
22 (28)

Sayfa
şan Erzincan Milletvekili Nurettin
ya cevabı.
16

471

143

389

Cilt
B. Sayfa
Karsu'
22 (22)
262

Yılmaz Ergenekon (Maliye Bakanı) (tz
mir) - îisitanbul Miflletvekil Reşiiıt Ülker'in, İs
tanbul Belediyesine karşı Hükümetin tutumu
hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
22 (25)
Cemil Erhan (Ağn) - Van vo çevresinde
meydana gelen depremin Ağrı ili ve Diyadin
ilçesinde yaptığı hasarla kayıplara yeterince
ilgi gösterilmediği ve alınması gereken ted
birler konusunda gündem dışı konuşması*
22 (22)
İlhan Ersoy (Kütahya) - Danışma Kuru
lunun gündemdeki kanun tasarı' ve tekffiednin görüşülme sırasına dair önergesi mü
nasebetiyle.
22 (26)
— İsparta Milletvekilli Süleyman Demıirel
ve 6 arkadaşının, köye göıtürülıen hizmetforden aDınan katılma paylarının kaldırılması •
hakkında
kanun
tekdiri
münasebetiyle.
22 (26)
— İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Gi
resun Milletvekili Hasan Valmıik
Tbklin'in,
1479 sayılı BAĞ - KUR Kanunda bazı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme lalınmasına
dair önergesi münasebetiyle.
22İ (21)
Hasan Celâlettin Ezman (Bingöl) - Bingöl
ilinde kapanan yolar konusunda gündem diışı
konuşması.
22 (23)
• — Taıbiî âfetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun ta
sarısı münaseibetiylle.
22 (30)

386

266

433

440

232

299

637

Hakkı Gökçe (Malatya) - Kamu kuruluş
larına yurt dışından yapılan alımlarda ko
misyonculuk, aracıhk yapan şahıs ve firmalar
rı saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konu
larım açıklığa fcarvuışjturmak aımacıyle kuru
lan Araştırma Komisyonu ülyelerinden 6 kişi
lik bir heyetin incelemede bulunmak üzere
Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesi
ne dair, 10/79 numaralı Araştırıma Kamıîsıyo1nu Başkanlığı tezfcereısi mıünajsieibetiyle. 22
(23)
537

314

— 34

Cilt B. Sayfa
Cilt B. Sayfa I
Turan Güneş (Kocaeli) - Bir kanun tasaI tirgte önergeİOTiniin işileme konulup konulma
yacağı hakkında.
22 (30)
623
rıısı veya tekllifiiniin görüşülmesi! sırasımda,
başka bir kanunda değişiklik yapan dieğiş-

Yâsin Hatiboğlu (Çorum) - İsparta Millet
vekilli Süleyman Demlirel ve 6 arfcadlalşıniin,
köye göıtürülien m'zmıetferden atanan kaititaa

paylarının kaldırılmadı
lifi münasebetiyle.

Halt Kahraman (Diyarbakır) - Diyarba
kır iline yapian bazı devlet hizmetlerinin liısa•betsiizffiği ve Lice depremli nedeniyle yapian
yardımlarda ımeydaınıa gelen aksaklıklar hak
kında gündemi dışı konusşmiası.
22 (30)
Ömer Kahraman (Tekirdağ) - İspar
ta Milletvekilli Süleyman Demire! ve 6 ar
kadaşının, köye götürülen hıizmieıtlıerden lalinan
katılma paylarımın kallldiırılıması hakkında ıklanun teklifi münasebetiyle.
22 (26)

453

— Yağlı tohumlar kooperatiflerinin ayçi
çeği allımı konuisundia gündem, dışı konuş
ması.
22 (11)

226

köye götürülen hizmetlerden alınan katılımla
paylarının kaldiırıılimiaisı hakkımda kamun
teklifi münasebetiyle.
22 (20)
— Okul kitapları ve Hükümetin tutumu
hakkında gündem dışı konuşmıaisı. 22 (20)
Mehdi Keskin (Kastamonu) •• Kastamo
nu'da bulunan vakıf mallara iSiışlkin Başba
kandan sözlü soru önergesi münasebetiyle.
22 (22)
İsmail Hakkı Ketenoğlu (Ankara) - Kamu
kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlar
da komisyonculuk, aracılık yapan şalhıs ve
firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar?
konularını açıklığa, kavuşturmak aımacıyle
ıktııruiian Arastama Komisyonu üyelerinden
6 kişilik bir heyetin incelemelerde bulunmıaik üzere Amerika Bıirleşik Devletlerime göndenilllmıeisiine dalir, 10/79 numaralı Araştırma
Komiisiyonu Başkanlığı -tezkeresi münase-betlayfe.
22 (23)

608

Ekrem Kangal (Sivas) - Devtet dbneitliım
elemanlarının sorunları hakkımda gündem
dışı konuşması.
22 (28)
528
— İsparta Milletvekili Süleyman Deim'irel
ve 6 arkadaşının, köye götürüleni hizmetlerden
(alınan katılma paylarının kaldırılması hak
kında kanun teklifi münaSföbeltiıylie. 22 (27)
481
22 (29)
579,
580
Halil Karaath (Bursa) - Kamu kuruluş
larına yurt dışından yapian alımlarda ko
misyonculuk, aracılık yapan şlahus ve firmalları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konu
larını açıklığa kavuşturmak aımacıyle kuru
lan Araştırıma Komisyonu üyelerinden 6 kişiililk tok heyetin incelemede bulunmiak üzere
Amerika Birleşik Deıvleıtlerine gönıderıillmıesine daffir, 10/79 numaralı Araştıır!ma Komisyo
nu Başkanlığı teızikereisü münasebetiyle. 22
(23)
Nurettin Kar'su (Erzincan) - İsparta Mil
letvekili Süleıymian ~ Denilire! ve 6 arkadaşının,

319,
371

hakkında kanun tek
22 (20)

îlyas Kılıç (Samsun) - İsparta Milletvekili
Süleyman' Demirel ve 6 arkadaşımın, köye gö
türülen hizmetlerden aliıman katılma payları
nın kaldırılması hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle.
22- (26)
22 (27)
22 (29)
— Kamu kuruluşlarına yurit dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, araeılılk ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar (konularım açıklığa kavuşturmak
aımiacıyle kumlam Araştırma Komıiisıyomu üye-lorinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde
bulunimak üzere Amıeriilka Birleşik Devletlerinne gönderiilmesıine dair, 10/79 numaralı Araş
tırma Komiisyolnü Başkanlığı tezkeresi (müna
sebetiyle.
22 (25)

183,

198
173

283

323

453
482
575

398

~3$
Cilt B. Sayfa
Saîahattin Kılıç (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı) (Adana) - Anlkara Milletvekili
Kemal Ataman'ın, Artkara'dalki ıkömür (ihti
yacı ve dağııtı'mı hakikındalki gündem »diışı
(konuşmaisına cevabı.
22 (26)
424
— Denizi Milletvekili Hödali OnaTm, Aldiigüzel Barajının temel atma töreni halklkındalkıi
giinldiem dışı konuşmasına cevaibı. 22 (30)
612
— İsparta Milletvekili Süleyman Demıirel
ve 6 iarkadaşıni'n,, köye götürülen hizmetler
den alınan katılma payliarının fcaldınılimast
haklkıöda kanun ıteikl£i münasebetiyle.
22 (2:6)
444.
t Eteni Kıîıçoğlu (Giresun) - İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının,
iköye götürülen hizmetlerden 'alınan katılma
paylarının kaldıolıma!sı hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle..
22 (20)
192
22 (29)
583
— Kamu kuruluşlarina yurit dışından ya
pılan alımlarda kıomilsyonculiuk, aıracılılk ya
pan şahıs ve fiırmalaırı saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa 'kavuştummlafc
aimaeııyle kurulan Araştırma Kotmffeyonıu üye
lerinden 6 kıişillüik Mır heyetin incelemelerde
bulunmak üzere Amıeılilfca Birleşik Devletlerinne gönderilmesine dair, 10/79 nuım'aralı Araş
tırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle.
22 (23)
315
— Küçük çiftçi muaflığıma dair Kanu
nun uygulanmasından doğan >aJklsiak!lık!İıar hak
kında gündıeım dışı konuşimaisı.
22 (17)
7
Doğan Kitaplı (Samsun) - İsparta Millet
vekili Süleyman Demıirel ve 6 arkadaşınım,
(köye götürülen hizımietlerden alınan katılraa paylarının k'aldırılimaist hakkında kanun
teklifi münaiSiebetiyle.
22 (29) • 574,
578
— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aıraoiihk ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak

Cilt B.
amacıyle kurul aln Araştırma Komisyonu üye
lerinden 6 kıişiik bir heyetin incelemelerde
'bulunmak üzere Amerıîika Birleşik Devfetlerinne gönderilmesine 'dlaliır, 10/79 numaralı Aras
tama Komisyonu Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle.
22 (23)
— Kalrs Milletvekili Doğan Arasla'nın,
Küçük Çiftçinin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kreıdi Kooperatiflerine olan borçlarının
10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine lidiişkin kanun teklifi münasebetiyle.
22 (1.7)

Sayfa

320,
371,372

21,
129,130

Hasan Korkmazcan (Denizli) - İsparta
Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 .arkadaşı
nın, köye götürülen hlizmetleırldien alınan ka
tılma paylarının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle.
22 (26)

443

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firmaları (saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar Ikonularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle fcurulain Araştırma Komisyonu üye
lerinden 6 kıişiifc 'bilr heyetin incdemelerde
bulunmak üzere Almenilka Birleşik Devletlerinne gönderiılımıesine dair, 10/79 numaralı Araş
tırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle.
22 (23)

325

— Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'
dn, 20 ned Bilrlleşıiımlde, okul kliıtaplaıriyle, Hükü
metlin tutumu hakkında gündem dışı konu
şan Eırziincan Milletvekili Nurettiin Karsu'ya
cevaibı münasebetiyle.
22 (22)

256

İsmail Hakkı Köylüoğlu (Ankara) - Avustuiralya'dalki Türk işçilerinin sorunları hak
kında gündem dışı konuşması.
22 (18)
— İsparta Mıilletvekii Süleyman Demirel
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetler
den alman katılma payliarının kaldırılması
hakkında
kanun teklifi
münasebetiyle,
22 (26)

120

446

M
Süleyman Mutki (Afyonkarahisar) - Bakesir Milletvekili Cihat Biljgehan'ın, 4081 sa
yılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa 1 ek
madde eklenmesi hakkındiaki Kanun teklifi-

nin doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesin müna&eıbatiyle. 22 (28)
— Eiraiirdağ Müftülüğünün tutumu hak
kında gündem dışı kjonuşmaisı.
22 (20)

540
175

— 36 —
Cilt B.
— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rü&jvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşıtuıranak
aınacııyle kurulan Araştırma Karrtilsyoınu üye
lerinden 6 kıişiik 'hiır heyetin incdsemdierde
bulunirnak üzere Amerika Birleşik Devlietlıerıinne gönderilmasıine dlaiir, 10/79 (numaralı Araş
tırma Koimtiısyoıniu Başkanlığı tezkeresi (müna
sebetiyle.
22 (23)

Sayfa

332,
362,371

Talât Oğuz (Mardin) - Lübnan'da çalışan
Mardin'ffii vatandaşlarını (durumu hakkında
gündem dışı konuşması.
22 (23)
— Kaımıu kurutuşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firmaları »apitamıak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularım açıklığa (kavuşituırtmialk
amacıyle kurulan Araştırma Komisyonu üye
lerinden 6 kişilik 'Mır heyetin incelemelerde
bulunmak üzer'e Aimıerlifca Birleşik DeVMednne gönderilmesine dalir, 10/79 numaralı Araş
tırma Koimüsyanaı Başkanlığı tezkeresi müna
sebetiyle,
22 (24)
Nurettin Ok (İmar ve İskân Bakanı) (Çan
kırı) - 22 nai Birfeşismlde, Van ve çevresıinde
vulkuıbulan depremin Ağrı lili ve Diyaldlkı il
çesinde (meydana getirdiği mal ve canı kaybı
nla dalir konuşan Ağrı MıiıletveklJlii Cemil Er
han'a oevap veren gündem dış* konuşması
22 (23)

Ali Nejat Ölçen (tstanbul) - Adıyaman
Milletvekili Kemal Tabak'ın, miietveklii aday
larının psikiyatri muayenesine talbi tutulma
sına daliır kanun ıtekifıi verildiği hakkında Hür
riyet Gazetesinde yayımlanan bir halbere dair
günldem dışı kofiıuişmalsı münasebetiyle.
22 (24)
— («5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 68 noi maddesine 2 fıkıra ekfenmesıine daılır kanun teklifi» hin doğandan doğru
ya gündeme alınmasa hakkındaki önergesi
münasebetiyle.
,
22 (26)

301

355

298

CÜt B. Sayfa
İsmail Müftüoğlu (Adalet Bakanı) (Sa
karya) - Kamu kuruluşlarına yurt dlışından
yapılan alımlardla ikomifeıyonculuk, aracılık,
yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak
'amacuyle kurulan Araştırma Komisyonu üye
lerinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde bu
lunmak üzere Aimleriika ©irleşiilk Devletlerine
gönjderiiHmiesii'nıe dair, 10/79 numaralı Araştır
ına Kotrtisıyonu Başkanlığı tezkeresi münase
betiyle,
22 (24) 351,
359,362,364,365,366,367

İbrahim Saffet Otmay (Ankara) - Gaze
itelerde, toplatoacağı iblildiiırîien «Şeriat Kon-,
feransı» hakkında günldem dışı konuşması.
22 (29)

560

Niyazi Ona! (Eskişehir) - İsparta Milletve
kili SütfIeyman Demirel ve 6 arkadaşının, kö
ye götürülen hizmetlerden alınan katılma pay
larının kaldırılması hakkında kanun teklifi
münasebetiyle,
22 (20)
22 (26)

190
439

— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
2 arkadaşının 1977 yılı Haziran ayında ya
pılacak lolan Mahallî İdare seçimlerinin 11'
Aralık 1977 tarihimde yapılması hakkında
kanun teklifi münasebetiyle.
22 (27)

490

Hüdai Oral (Denizli) - Adıgüzel Barajımın
^t&m&î atma töreni hakkındaki gündem diışı
konuşması.
22 (30)
609

— İsparta Miüietvekıü Süleyman Demire!
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetler
den alınan toaıtıılma paylarının kaldiırılmjaisı
hakkında
kanun teklifi
münasebetiyle.
11 (29)
344

437

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şaihıs ve firtmıaıları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar tonlularını açıklığa kavuşltiuırtmiak
amıacıyle kurulto Araştırma Komlisyomfu üye
lerinden 6 kişilik biır heyetin inedamelerlde

577,
578

- 3 7 Cilt B.
faulunmak üzere Aimıesriiika Btiriıeşifc Devletleırinne göndeııtiıtaelsiin© daıir, 10/79 nıuanaırailı Araş
tırımla Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münaHöbefliyfc.
22 (23)
— Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın,
Küçük Çiftçinin T. C. Ziraat Bankası ve
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
nın 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenme
sine ilişkin kanun teklifi
münasebetiyle.
22 (17)
— Millî Eğitim Bakanı Ali .Naili Erdem'
in, 20 nci Birleşimde, okul kitaplarıyla Hü
kümetin tutumu ha!kkında gündem dışı ko
nuşan Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'ya cevabı münasebetiyle
22 (22)
— Şarta bağlı önergelerin işleme konu
lup konulmayacağı hakkında
22 (25)
— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasa
rısı münasebetiyle
22 (27)

Sayfa

317,
394

128,
129,134

253,
261
401

485,
487,

— 27 nci Birleşim tutanağına bazı söz
lerinin geçmediğine dair beyanı
22 (28)
Özer ölçmen (Konya) - Kamu kuruluş
larına yurt dışından yapılan alımlarda ko
misyonculuk, aracılık yapan şahıs • ve fir
maları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar ko
nularını açıklığa kavuşturmak amacıyle ku
rulan Araştırma Komisyonu üyelerinden 6
kişilik bir heyetin incelemelerde bulunmak
üzere Amerika Birleşik Devletlerine gön
derilmesine dair, 10/79 numaralı Araştırma
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebe
tiyle,
22 (23)
22 (24)
— Şarta bağlı önergelerin işleme konu
lup 'konulmayacağı hakkında
22 (25)

530

306,
3tfl
374
403,
408

— Yabancı ülkelerdeki yurttaşların oy
kullanmalarına ilişkin yasa önerisinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair
^ önerge münasebetiyle
22 (21)

235

Cilt B.
Abdiilkadir öncel (Urfa) - İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre ve Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, Sosyal Maksatlı Fon
ve Kredilerden Faiz Alınmaması Hakkın
daki Kanun teklifinin doğrudan
doğruya
gündeme alınmasına dair önergesi müna
sebetiyle.
22 (18)

Sayfa

126

Cevat önder (Ankara) - Bazı Orman
Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit
İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü mad
desi gereğince bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi hakkında C. Senatosu Genel Kurulun
da onaylanan C. Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu ile C. Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanlığı
tezlkereleri ve
M. Meclisi Anayasa Komisyonu raporu
münasebetiyle
22 (28)

532

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa
kavuştur
mak amacıyle kurulan Araştırma Komisyo
nu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incele
melerde bulunmak üzere Amerika Birleşik
Devletlerine gönderilmesine dair, 10/79
numaralı Araştırma Komisyonu
Başkan
lığı tezkeresi münasebetiyle.
22 (24)

370

— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve
2 arkadaşının, 1977 yılı Haziran ayında ya
pılacak olan Mahallî İdare seçimlerinin 11
Aralık 1977 tarihinde yapılması hakkında
kanun teklifi münasebetiyle
22 (27)

488

— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçile
re yapılacak yardımlar hakkında kanun ta
sarısı münasebetiyle
22 (27)
— Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarı
sı münasebetiyle
22 (30)
A. Kemal Önder (İzmir) - Danışma Ku
rulunun gündemdeki kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşülme sırasına dair önergesi mü
nasebetiyle
22 (26)
Korkut Özal (Gıda-Tarım ve Hayvan
cılık Bakam) (Erzurum) - Burdur Süt Fabrikasındalki grev ve süt üreticilerinin durumu

486

633

435

—M—
Cilt B.
konusunda 25 nci Birleşimde konuşan Bur
dur Milletvekili Osman Aykut'a cevap veren
gündem dışı konulması.
22 (26)
— 27 nci Birleşimde, orman içi köylerin
durumları ve OR-KÖY kredisiyle yapılan
tavukçuluğun meydana getirdiği
sorunlar
hakkında gündem dışı konuşan Bolu Millet
vekili Abdi Özkök'e cevap veren gündem dı
şı konuşması
22 (28)
İlhan Özbay (İstanbul) - Danışma Kuru
lunun, gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşülme sırasına dair önergesi münaJsebetiyle
22 (26)

Sayfa

'422

526

434

Fahri Özçelik (Antalya) - Antalya ilinde
ziraî kredilerin yerine sarf edilmediği konu
sunda gündem dışı konuşması.
22 (23)
— Kamu kuruluşlarına yurt
dışından
yapılan alımlarda komisyonculuk,
aracılık
yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet
ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuştur
mak amacıyle kurulan Araştırma Komis
yonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incele
melerde bulunmak üzere Amerika Birleşik
Devletlerine gönderilmesine dair, 10/79 nu
maralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi münasebetiyle.
22 (24)

374

M. Kâzım Özeke (İstanbul) - Danışma
kurulunun, gündemdeki kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülme sırasına dair önergesi
münasebetiyle
22 (26)

432

Kasım Parlar (Çorum) - Çorum'un Ala-ca ilçesinde meydana gelen olaylar hakkın
da gündem dışı konuşması
22 (24)
Mustafa Parlar (İstanbul) - İstanbul Be
lediyesi temizlik işçilerinin direnişi ve bele
diye meclisini işgal etmeleri konusunda gün
dem dışı konuşması
22 (22)

Ali Sanlı (Burdur) - İsparta Milletvevekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının,
köye götürülen hizmetlerdin alınan katılma
paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle.
22 (2C[)

302

Cilt B,
Remzi özen (İstanbul) - İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının,
köye götürülen hizmetlerden alınan katılma
paylarının kaldırılması hakkında kanun
teklifi münasebetiyle.
22 (20)
Abdi özkök (Bolu) - Bolu orman içi
köylülerinin durumları ve OR-KÖY kredi
siyle yapılan tavukçuluğun meydana getir
diği sorunlar hakkında gündem dışı konuş
ması
- 22 (27)
— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetler
den alınan katılma paylarının kaldırılması
hakkında
kanun
teklifi
münasebetiyle.
22 (29)
— Ortaöğretimde güdülmekte olan eği
tim politikası hakkında gündem dışı ko
nuşması
22 (22)

Sayfa

187

475

581

264

A. Doğan Öztunç (İstanbul) - İşçilerin
konut kredisine dair Çalışma Bakanınmdan
sözlü soru önergesi münasebetiyle 22 (22)
— Kamu
Kuruluşlarına yurt dışından
yapılan alımlarda komisyonculuk,
aracılık
yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet
ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuştur
mak lamacıyle kurulan Araştırma Komisyonu
üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemeler
de bulunmak üzere Amerika Birleşik Devlet
lerine gönderilmesine dair, 10/79 numaralı
Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
münasebetiyle.
22 (24)

363

263

Vefa Poyraz (Köy İşleri Bakanı) (C.
Senatosu İstanbul Üyesi) - İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, kö
ye götürülen hizmetlerden alınan katılma
paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle.
22 (20)
22 (29)

193
573

200ı

Ali Sanlı (Burdur) - Kamu kuruluşları
na yurt dışından yapılan alımlarda komis
yonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları
saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar
konula
rını açıklığa kavuşturmak amacıyle kurulan

343

281

— 39 —
Cilt B.
Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişi
lik bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere
Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine
dair, 10/79 numaralı Araştırma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi
münasebetiyle.
22 (23)
Önder Sav (Ankara) - Bir kanun tasarısı
veya teklifinin görüşülmesi sırasında, başka
bir kanunda değişiklik yapan değiştirge öner
gelerinin işleme konulup konulmayacağı hak
kında
22 (30)
Sait Şayiam (Kırşehir) - 27 . 7 . 1967
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi
ile aynı Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih
ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile
eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değişti
rilmesine
dair
Kanun
münasebetiyle.
22 (18)
llyas Seçkin (Ankara) - İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, kö
ye götürülen hizmetlerden alınan katılma
paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle.
22 (20)
— İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün,
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek mad
de ile altı geçici madde eklenmesi hakkında
Kanun tasarısının doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi münasebetiyle
22 (22)

Ahmet Şener (Trabzon) - Başkanlığın İç
tüzüğün 73 ncü maddesinin ikinci fıkrasını
yanlış uyguladığı hakkında
22 (24)
— Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bun
lardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Dü
şürülmesine dair Kanunun 2 nci kez Anaya
sanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine
dair
Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi hakkında C.
Senatosu Genel Kurulunda onaylanan C. Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru ile C. Senatosu ve Millet Meclisi Baş-

Sayfa

319

624

135

202

Cilt B.
M.. Gündüz Sevilgen (Manisa) - Kamu
görevlilerinin tayinleri hakkındaki kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme
alın
masına dair önergesi münasebetiyle 22 (22)
Mehmet Emin Sungur (İstanbul) -, Danış
ma Kurulunun, gündemdeki kanun
tasa
rı ve tekliflerinin görüşülme sırasına dair
önergesi münasebetiyle
22 (26)
— İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün,
6Ö85 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
bazı
maddelerinin
değiştirilmesi, iki ek
madde ile altı geçici madde eklenmesi hak
kında Kanun tasarısının -doğrudan doğruya
gündeme alınmasına dair önergesi münase
betiyle
22 (22)
Faruk Sükan (Konya) - İçişleri Bakanı
Oğuzhan Asiltürk'ün, 6085 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi, iki ek madde ile altı geçici madde
eklenmesi hakkında Kanun tasarısının doğ
rudan doğruya gündeme
alınmasına dair
önergesi münasebetiyle
22 (22)
— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık, ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle kurulan Araştırma
Komisyonu
üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemeler
de bulunmak üzere Amerika Birleşik Devlet
lerine gönderilmesine dair, lQ/79 numaralı
Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
münasebetiyle.
22 (23)

275

375

Sayfa

268

432

272

274

325,
366,369

kanlığı tezkereleri ve M. Meclisi Anayasa
sa Komisyonu raporu münasebetiyle 22
(28)

534

— Danışma Kurulunun,
gündemdeki
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme sı
rasına dair önergesi münasebetiyle 22 (26)

435

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık, ya
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle kurulan Araştırma
Komisyonu
üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemeler-
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de bulunmalk üzere Amerika Birleşik Devlet
lerine gönderilmesine dair, l'Q/79 numaralı
Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
münasebetiyle.
22 (23)
— Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın,
Küçük Çiftçinin T. C. Ziraat Bankası ve
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenme
sine ilişkin kanun teklifi
münasebetiyle.
22 (17)

Kemal Tabak (Adıyaman) -. Milletvekili
adaylarının psikiyatri muayenesine tabi tu
tulmasına dair kanun teklifi verildiği hak
kında Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir
habere dair gündem dışı konuşması. 22 (24)
Hasan Vamık Tekin (Giresun) -. İzmir Mil
letvekili Kemal önder ile Giresun Milletve
kili Hasan Vamık Tekin'in, 1479 sayılı BAĞ KUR Kanununda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin doğrudan
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi
münasebetiyle.
22 (21)
Sabrı Tığlı (Kastamonu) •• İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının,
köye götürülen hizmetlerden alınan katılma
paylarının kaldırılması hakkında kanun tekli
fi münasebetiyle.
22 (20)
İhsan Tombuş (Çorum) - Birden fazla ko
misyona havale edilmiş bulunan bir tasarı
veya teklifin bir komisyonda
görüşülüp
diğer komisyonlarda süresi içinde gö
rüşülmemesi dolayısıyle doğrudan doğruya
gündeme alınması halinde tasarı veya tekli
fin görüşüldüğü komisyonun Genel Kurulda
temsil edilip edilemeyeceği hakkında. 22 (20)

Hayrettin Uysal (Sakarya) - Birden fazla
komisyona havale edilmiş bulunan bir tasarı
veya teklifin bir komisyonda görüşülüp di j
ğer komisyonlarda süresi içinde görüşülmememesi dolayısıyle doğrudan doğruya gün
deme alınması halinde tasarı veya teklifin

Sayfa

317

123.

342

231

193

179

Cilt B.
— Maliye Bakanlığının PL-480 fonundan
belediyelere tahsis edilen 190 milyon liranın
tevzii konusunda gündem dışı konuşması.
22 (17)
— Sağlık kurum ve kuruluşlarında tam
süre çalışma esaslarım düzenleyen
kanun
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi münasebetiyle 22 (25)
— Şarta bağlı önergelerin işleme konu
lup konulmayacağı hakkında
22 (25)

— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetler
den alman katılma paylarının kaldırılması
hakkında kanun teklifi münasebetiyle. 22 (20)
Hasan Tosyalı (Kastamonu) - İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının,
köye götürülen hizmetlerden alınan katılma
ma paylarının kaldırılması hakkında kanun
teklifi münasebetiyle.
22 (20)
22 (26)
22 (29)

Sayfa

8

416
405

189

201
448,
451'
567,
571

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından
yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık
yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet
ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuştur
mak amacıyle kurulan Araştırma Komisyo
nu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incele
melerde bulunmak üzere Amerika Birleşik
Devletlerine gönderilmesine dair, (İO/79)
numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı
tezkeresi münasebetiyle.
22 (23)

321

Mahmut Türkmenoğlu (İzmir) - İzmir ve
çevresindeki kuru üzüm ve zeytinyağı des
tekleme alımlarındaki aksaklıklar hakkında1
gündem dışı konuşması.
22 (1.7)

9

görüşüldüğü komisyonun Genel Kurulda
temsil edilip edilmeyeceği hakkında. 22 (20)
— İsparta Milletvekili Süleyman Demirel
ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetler
den alınan katılma paylarının kaldırılması
hakkında kanun teklifi münasebetiyle. 22 (26)

181

446
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Cilt
B.
— tzmir Milletvekii Kemal önder
ile
Giresun Milletvekili Hasan Vamık Tekin'in,
1479 saydı BAĞ - K U R Kanununda bazı
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tek-:
lifinin doğrudan. doğruya gündeme alınması
na dair önergesi münasebetiyle.
22 (21)

Sayfa

233

— Kamu kuruluşlarına yurt dışından ya
pılan alımlarda komisyonculuk, aracılık

ya-

Reşit Ülker (İstanbul) - Bazı orman suç
larının affına ve bunlardan mütevellit idare
şahsî haklarının düşürülmesine dair Kanunun
2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi

gere

ğince bir daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı

tezkeresi

hakkında C. Senatosu Genel Kurulunda onay
lanan C. Senatosu Anayasa ve Adalet
misyonu raporu ile C.

Senatosu ve

Ko
Millet

Meclisi Başkanlığı tezkereleri ve M. Meclisi
Anayasa Komisyonu raporu

münasebetiyle.
22

Cilt
B.
pan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve
yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak
amacıyle kurulan Araştırma Komisyonu üye
lerinden 6 kişilik bir heyetin
incelemelerde
bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletle
rine gönderilmesine dair, (10/79)
numaralı
Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
münasebetiyle.
22 (23)

(28)

535

Yusuf Ziya Y a ğ a (Ankara) - İçltüzük hü-ı
ktümffiarane göne, Araşltaırlmıa Koirnıisytoınıuniun
Türkiye hudüilan dışına çıkmak susretiylei
(yalbaıncı iüflkeflleridle İdle anaşltıalmia yapmaya yötküisi loiup lolmaldığı hakfcmida
22 ,j(j24>
347
'— Kaimu kuıriufluşflarana yuırit dışından (ya
pılan affiıimflaırida fklomıilsyıoncuflluk, aracılık 'ya
pan şalhıls ve Ifiırmıalliaııı ısıapitalmak, tnüişvtdt <v&
lyoBBsiuızfEuJkölaic Ikonularını açıklığa kialvuışltuir-ı
imıak atmiacıyille kurulan Araştırımla Komiisıya-ı
mu üyeleırıiınldien 6 kiiişlilllifc ibiır hleyıetin liınceflle-ı
irmemende 'buılbntaak üzere Aknıenika Birilleişiiıkj
De^dtferin'e
!gönidieruflme!siın©
fdajiır, (10/79
mumuanailiı Airiaştana Komilsyıonu Başkiainlhğiı
tezkeresi (münalsdbetiyte
22 (23)
313,
365,397
İrfan Yankııtan (Samsun) - Salmsuin lüı
çievnesinldleki ibakıır vte laaöt sanıaıyffii ınedenliyille:
çıkan ıgaızfaun ımeyldana (geftiırdliği sakıncalar
Kakkınıdla günfdetrn ıdışı klonuiştnalsı,
22i !(1İ8)

121

Sayfa

326,
328,329

—• İstanbul Belediyesine karşı Hüküme
tin tutumu hakkında gündem dışı konuşması.
22 (25)
— Temiz hava kanun teklifinin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi münasebetiyle.
22 (25)
— Yabancı ülkelerdeki yurttaşların oy kul
lanmalarına ilişkin yasa önerisinin doğrudan
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi
münasebetiyle.
22 (21)

234

Cemil Ünal (Kars) - Tabiî afetlerden za
rar gören çiftçilere yapılacak yardımlar
hakkında
kanun
tasarısı
münasebetiyle.
22 (30)

628

Hasan Yıldıran (Kars) - Kaimu kuıruâışlarıına yıuırit Idaşoıödiain fyıaıpjfliaJn aHlımalaırida iksomteyıoıncuiufc, amaıeılık lyapam şafhıııs 've töm&lkm
saptamak, iroişvet ive yıolsuızllulkfflair Ikioanuffiaırıırııı
açıklığa kavulştuırtaak aîmıaıcıyılie kurulan Araş-ı
ftıınmıa Kamiisıyanu tülyellieırli'nldlen 6 kiişük ibkl
heyetin ineelemelleıridie buflluınmıak üzene Ameri
ka İBhfeşfik Devileltleıfine göınidteriiljmesline dlajir,
110/79 nunraralı Araişitiirtmia Kdmiisiyonu Baş
kanlığı tezkeresi imıünasebertiilyfe
22 (24)

363

— Kocaeli Milletvekili Şevkht Kalzao ive
2 arkadaşının )1977 yıllı îHaızliınan aynnlda yeû*
pııllaıoak loflan (Malhıallllî İdare Seçimlerinin 1|1|
AralMc 11977 itarlilbinlde yıapimıaisı
hakkın^
Ida kanon itefcifi rniüna&dbetıJyffle
22 (27)

498

Orhan Yılmaz (Giresun) - GftnösıUn EğıMlm
iEnısltiltüsünlde ımıeıydlaaa gelen loffiaylaır iiüie TPüinküye'de eğitim koruımillarıınlda son zıaJmaıniIiaır'da yıoğuınlaşaın cinayet 'oHaylıan halkkıınldia ;gjüüı-ı
İdem Idışı konuşmiaJsı
122 p 4 )

331

385

414
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Cilt B. Sayfa
Cilt B. Sayfa I
r—. Kamu kulruluşlarina iyim* Idışmıdan ya*
Turgut Yücel (Gümüşhane) - İsparta
pılan atomlarda komisyonculuk, aınaoılllık yiaMiiietvekıli ıSüffldymam Demline! ve 6 iarfcadaşsH
pam şahıs ve fiirimaftarı saptamak, (rüşvet ve
nın, köye göttülnülen hizımötllletrtdeü alınan lûaH
yolsuızllluktor konulllarını açıklığa kavuşturmak!
Itıümıa paylarının kaldiırılmıası hakfcıınida kanun
foekifi ntünasdbdtjyJe
22 ı(20>
|185 | amacıyle kurulan Aınaşturtma Koimıiısyonu üyd-<
failinden 6 kişilik bir heyetin inoeleimieleridie
Mehmet Yüceler (Kanseri) * Jsparlta Mili
bulunmak üzere Aimedka Birleşik Devletleri
letvekli Süleyman Dömıiıriei ve 6 aKttoadlaişımın,
ne gönldeıriraesıine dair, 110/79 numaralı Aınaş^
köye igötürtülen hiztoeitlıeıılden alınan toaitılimal
ıtııroııa Komisyonu Başkanlığı (tezkeresi imlü-ı
payflanımıın ikıalldlıırjfllmlaJsı hakkımda kanun *ek-ı
nasebetilyle
22 (23)
3(241
lifi ımlünaselbeitiylie
22 (29)
572

Ömer Lütfi Zararsız (Yozgat) - 657 say*
Devlet Memurlara Kanununun Bazı MalddeN
leniıniin Katotafllmalsına ve (Bazı Mıalddefem
eklenmesine Dafe 12 SajyıÜlı Kanon Bük^
(miünıdeki Kararnamenin DeğişMIiarek Ka-<
Ibufflü halklkıiınıda Kanunun ek ıgeçidi 4 aactüi
madde (f) ve (i) fıkralarının değiştlıllmieisf
foakfcınlda kanun teklifinlin dloğruıdan doğrum
yia gönıdeme alınimıaısıaııa dlaıir Önergesii tmiüna-ı
söböiyle
22 <tl«)
r— 633 sayiı Diyanet tşfled Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun
36 inci malddeslinin dteğişliıriimıeısine ve ba kıanıuina 3 geçici tmıadide eklenmesine dlaiiir ka-<
mıum toekİfihiin dioğruldan doğruya gündem©
laternasına ıdaiin önergesli münasebetliiylteı
22 (21)
— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kan
nununa (Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında

....>...

125

234

Kamın Teklifinin ıdoğruldan Idoğruıya günlde-!
me laternasına öialiır önergesi münasebetiyle:
22 (28)

539

— 359 sayılı Türkiye Raldyö - Teffievizjyom
Kurumu Kanununu Ideğiştimen 1568 salyalı
Kanuna (bir ek madde eklenmesine Idıaik)
kanun tefelîifinin (doğrudan doğruya gün/demıe:
alınimıasına dair önergesi münasebetime
22 ((25)

415

Hasan Zengin (Manisa) - İsparta Miltt-ı
vekillk" Süleyman Demire! ve 6 aıkadaışının,
köye götürülen hizmetlerden lalımıan katılma1
paylarının fcaldMlması hakkında kanuln ıtek-ı
lifi münaseibetJiıyle
22 (29)
566,
568,569,570
— Tabiî atfetdleriden Harar gören çiftçilere:
yapılacak yardımlar «hakkında kanun ıta&arısa
münasebetiyle
22 (30)

>o-<

..«..

635

