
D Ö N E M : 4 C İ L T : 20 TOPLANTI: 3 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

123 ncü Birleşim 

13.7 .1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 
II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 
IV. — Sorulan ve cevaplar 
A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Kars Milletvekili Doğan 

Sayfa 
470 

470:472 
472:473 

473 
473 

Araslı'nın, 
Kars ilinde meydana gelen depremde zarar gö
ren yurttaşlara yardım yapılmadığına ü&jkin so
rusu ve Başbalkan ve kendi adına imar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/1241)473:475 

Sayfa 
2. — Haltay Milletvâkili Mehmet Sönmez' 

in, Adana Cezaevi yöneticilerinin tutumuna 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müf-
tüoğm'nun yazılı cevabı. (7/1253) 475:476 

3. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
mandğlu'üun, Rize Valisi ile Kaikandere Cum
huriyet Savcısına ilişkin İçişleri ve Adalet ba
kanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltür&'ün yazılı cevabı. (7/1264) 476:477 

»HM4 



M. Meclisi B : 123 13 . 7 . 1976 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 Temmuz 1976 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,55te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağrı 

Memduh Ekşi Cemil Erhan 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Sivas Bursa 
Enver A kova Halil Karaatlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 7 . 1976 Cuma 

Tezkereler 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba
kanlık tezJkeresi. (3/665) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1972 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/666) (Plan Komisyo
nuna) 

Raporlar 
3 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 12 Şubat 
1963 tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu 
maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı 
Kanunla değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve G. Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/216; C. Senatosu : 1/439) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 284'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 602) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, şehit Polis Memuru Mehmet Şenses ile 
şehit bekçi Bekür Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 
389) (Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

5. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylik ve ücretleriyle çeşitli istihkakları 
ve birliğin başka giderleri hakkındaki 14 . 7 . 1964 
tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 tarihli 

Ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin de-
ğiştlirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plan komis
yonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

6. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, ibrahim 
Oklaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Cirit'in 
eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan ve 
9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'ın dul eşi 
ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihî : 
9 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

8. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde 
fıikralarmtn kaldırılrnasına ve bu Kanuna bazı fıkra1 

lar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ve 
Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 392) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

9. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş Tu-
nalıgil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsin oğlu 1335 do
ğumlu ismail Erez'in, eşi ve kızı ile Sa'brioğlu 1951 
doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve babasına 
vatanî, hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) (GÜN
DEME) 
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10. — C . Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kökenin, 
şehit jandarma Mustafa Baş'ın anne Ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylıik bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Sorular 
11. — Kars Milletvekili Kemal Ökyay'ın, Arda

han Belediye Meclisi üyelerinin şikâyet dilekçelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1302) 

12. — İzmir Mıiletvekiîi Kemal Önder'in, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 30 Haziran 1976 ta-
arihli itibariyle ithal işlemlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanından yazıtı soru önergesi. 
(7/1303) 

13. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 30 Haziran 1976 ta
rihi itibariyle ithal işlemlerine ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1304) 

14. — İzmir Milletvekilf Kemal Önder'in, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 30 Haziran 1976 tarihi 
(itibariyle ithal işlemlerine ilişkin Sanayi ve Tekno
loji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1305) 

15. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Kü
tahya'da Türkiye Elektrik Kurumu Bölge Müdürlü
ğünün açılıp açılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1306) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Devlet Planlama Teşkilâtı Teşvik ve Uygulama Dai
resi Başkanı iken bir kısım firmalara bazı imkânlar 
sağlandığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1307) 

13 . 7 . 1976 Sah 

Teklifler 
1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, dış 

ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çocuklarının eğiti
mi hakkında kanun teklifi. (2/674) (Dışişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, hâkim ve savcılar ve Damştay kanun 
sözcüleri ve raportörleri, Yargıtay yazı işleri müdür
leri, kalem şefleri, kâtipleri ve mübaşirlerine, Danış
tay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Askerî Yar
gıtay başkâtipleri, zabıt kâtipleri ile adliye başkâtip, 
zabıt kâtibi ve mübaşirlerine; hâkimler ve savcılarda 
her M yılda 6 ay, diğerlerine her üç yılda 6 ay ol
mak üzere emekiliklerinde nazara alınmak üzere 
kıdem zammı verilmesine dair kanun teklifi. (2/675) 
(Adalet ve Plan komisyonlarına) 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 noi 
maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/676) (Plan Komisyonuna) 

4. — Ankara Milletvekili Y. Ziya Yağcı ve 13 
arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeleri
nin kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine, 
dair 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
değiştirilerek kabulü hakkında 15 .. 5 . 1975 tarih ve 
1897 sayılı Kanunun ek geçici 10 ncu maddesinin 
(a) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/677) (Plan Komisyonuna) 

Yazılı Sorular 
5. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Marma

ris Rodos arasında Türk bandıralı gemilerin sefer 
yapmalarının sağlanmasına ilişkin ulaştırma Bakanı
nın yazdı soru önergesi. (7/1308) 

6. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, malî 
mesuliyet sigortası tarifelerinin bugünün koşullarına 
uygun olarak düzenlenmesine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1309) 

7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir il hudutları içindi; mevcut madenler 
ile bunları işleten firma ve şahıslara ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından yazılı soru önergesi. 
(7/1310) 

8. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Porsuk Çayına zararlı artıklarını döken sanayi kuru
luşlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1311) 

9. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, bazı yurttaşların PTT şubelerine müracaat ede
rek radyo ve televizyonlarını mühürlettirdikleri id
diasına .»Uşkun Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1312) 

10. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Ankara -
Ticaret ve Turizm Yükseköğretmen Okuluna 1975 -
1976 öğretim ydında düşük puan ve sahte belgelerle 
öğrenci rlındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazdı soru önergesi. (7/1313) 
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11. — Adana Milletvekili Hasan Gerifin, teşvik 
belgesi ve vergi iadesi alan tatşi ve firmalarla pasa
port verilmeyen Mpere ilişkin Barakandan yazdı 
soru önergesi. (7/1314) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Saray ilçesinde fcır tiyastr© oyuounun sah-
n«lenm©sinin bazı kişilerce önlenmesi olayına ilişkin 
İçişleri Bakamndan y&olı soru önergesi. (7/1315) 

13. — İzmir Miletvekili Neecar Türkcan'ın, 
kütîü pamuk fiyat farkının üreticJiye ödenme^iyte 
yağ i*halrnin duMurıataasmia ilimin Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1316) 

14. — Hakkâri MİUdSvekiM Mikâil Hçin'in, Hak
kâri - Şemdinli ilçesinde bir vaianfdaşm jandarma er
leri tarafından gece açılan ateşle öldürüldöp iddia
sına İlişkin îçfşJeri Bakanından yazılı soru önerge-
fj. (7/1317) 

15. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, ka
çakçılığın önlenmesi amaeıyle çıkarılan 10 saydı ge
nelgenin uygulanış şekline ilişkiin Başbakandan ya
zdı soru önergesi. (7/1318) 

16. — hımir MîlleCvekifi Kemal Önder'in, Ticaret 
SidiK Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkiin Başbakan ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1319) 

17. — Kırşehir MMfetvokik' Mıatafa Aksoy'un, 
Hükümetçe kararlaştınlan büyük yatırımlara ilişkin 
Başbakandan yazdı soru önergesi. (7/1320) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir - Çiçekdağı ilçesi hudutları içerisinde bulu
nan arkeolojik saha üzerinde yapılan inşaatlara iliş
kin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1321) 

19. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İÜ ilçe ve köyleri enerji nakli hattı inşaatı
na ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1322) 

20. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 16 
arkadaşının, Ege Denizi Kılta Sahanlığı konusunda, 
Anayasanın 88 hci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına Miskin önergesi. (18/11) 

Meclis Araştırması 
21. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 

arkadaşının; ANT -. BÎRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amaeıyle Anayasanm 88 noi, 
Mnlet Medfei îçfSzüğumin 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Arattırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

»>•• •<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Artana Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ: Hasan Tosyalı (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN —- Millet Meclisinin 123 moü Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — îsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yoklama neticesinde şaton
da 205 sayın üyenin bulunduğa ânfeşıtemştır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hadi akşama de
meç verin bakalım. 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Vereceğiz, verece-
ız. 

EK^EM DİKMEN (Trabzon) — Hırsızlıkları 
örtmeye gelince demeç var; çalışmaya gelmce Mec
lis yok. 

472 — 



M. Meclisi B : 123 13 . 7 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Bir saat sonra da gerekli çoğunlu
ğun sağlanacağı kanaatinde bulunmadığımızdan, Ge
nel Görüşme ve Meclis Araştırması önergeleriyle, 
sözlü soruları görüşmek ve Anayasa Mahkemesine 

üye seçimini yapmak üzere 14 . 7 . 1976 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 15.27 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Kars Milletvekili Doğan Araslı tun, Kars 
ilinde meydana gelen depremde zarar gören yurttaş
lara yardım yapılmadığına ilişkin sorusu ve Başba
kan ve kendi adına imar ve İskân Bakanı Nurettin 
Ok'un yazılı cevabı. (7/1241) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve İmar ve İskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
3 1 . 5 . 1976 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Kars'ın 7 ilçesinde 2 aydır aralıklarla süregelen 
depremde, 20 köyde evler; tamamen 80'ni aşkın köy 
de de kısmen yıkılmıştır. 

İlk sarsıntının hafif ve gündüz oluşu nedeniyle can 
kaybı 10'u geçmemiştir. Ancak, daha sonra ard arda 
devam eden sarsıntılarla yukarıda belirttiğim büyük 
yıkıntı meydana gelmiştir. Depremin ilk gününden 
bu yana, yaklaşık 2 aydır binlerce aile, ot - saman 
yığınları altında, ya da üzeri naylonla örtülü der
me çatma barakalarda yaşamaktadırlar. 

Kars'ın depremden en fazla zarar gören; Susuz, 
Göle, Ardahan ve Arpaçay ilçelerine bağlı 71 kö
yünde yurttaşlar hükümetin bu güne kadar devam 
eden umursumazlığını ve ilgisizliğini kuşku ile iz
lemektedirler. 

Görünen o ki; Demirel hükümeti, Kars depremi
ni kamuoyundan saklamakta, gerekli yardımı yap
mamakla doğulu yurttaşları açıkça cezalandırmakta
dır. 

Binlerce ailenin açıkta kaldığı deprem bölgesine 
bu güne kadar gönderilen çadır sayısı 2 000'dir. 
Bunun açık anlamı yurttaşlarla alay etmektir. 

Bu gerçeklerin ışığı altında aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. — Kars depreminde zarar gören köylere yar
dım yapılmayışının nedeni bu köylerde yurttaşların 
büyük çoğunlukla C. H. P.'ye oy vermiş olmaları 
mıdır"? 

2. — Bölgeye merkezden gönderilen bir kısım tek-
n;k elemanların yasal görevlerini aşarak bölge halkını 
siyasal tercihlerinden dolayı yardım yapmamakla teh
dit ettikleri doğru mudur? 

3. — Evleri yerle bir olan, hayvan ve mal kay
bına uğrayan Kars deprem bölgesindeki 10 binlerce 
yurttaşın karşı karşıya bırakıldığı bu ilgisizliğin ger
çek nedeni nelerdir? 

T. C. 
İmar ve İskân 7 . 7 . 1976 

Bakanlığı 
Bakanlık Baş Müşavirliği 

Dosya : C/3 
Sayı : 39 - 2703 

Konu : Kars Milletvekili Doğan Araslı' 
nın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. — 4 . 6 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1241, 4333/34117 sayılı yazınız. 
2. — 28 . 6 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1241, 4333/34117 sayılı tekit yazınız. 
3. — 10 . 6 . 1976 gün ve Kanun ve Kararlar 

Tetk:k Da'resi Başkanlığının 106 - 165, 08652 sayılı 
yazısı. 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'ntn Sayın Başba
kanımız ve tarafımdan cevaplandırılması talebi ile 
Başkanlıklarına vermiş olduğu Kars depremine dair 
yazılı soru önergesinin Sayın Başbakanımız adına da 
tarafımdan cevaplandırılması ilgi (3) yazı ile tensip 
edilmişti. 
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Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevaptan 2 
örnek ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın yazılı soru
suna cevaptır : 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın yazılı soru 
önergesi herşeyden önce bu soru müessesesinin suiis
timal edildiğini ve içtüzük hükümlerini aşan bir pe
şin ithamlar manzumesi olarak kullanıldığını göster
mektedir. 

Soru sahibi Kars ve dolaylarında vukubulan dep
rem neticesinde hükümetçe ne gibi tedbirler alın
dığını veya alınacağını öğrenmek yerine «hükümetin 
Kars depremini Kamuoyundan saklamakta olduğu
nu ve gerekli yardımı yapmamakla doğulu yurttaşları 
açıkça cezalandırılmaktadır» gibi gerçekle ve insafla 
hiç bağdaşamayacak yakışıksız ithamlarda bulunmak
tadır. 

Soru sahibi depremden oturulamayacak hale gel
miş kaç konut olduğunu öğrenmeden peşin bir hü
kümle kendi kendine çelişkiye düşmektedir. 

Kars'ın Susuz, Göle, Ardahan ve Arpaçay ilçeleri
ne bağlı, köylerinde Bakanlığım hasar tespit heyetlerin
ce 845 ağır hasarlı bina tespit edilmesine rağmen bunu 
çok aşan bir rakamla afet bölgesine 2 550 adet çadır 
gönderilmiştir ki bu adet şimdiye kadar yurdumuzda 
vukua gelmiş depremler sonunda ağır hasara uğramış 
binalara göre gönderilmiş en yüksek çadır adedini 
ifade etmektedir. Bunun açık anlamı ise soru sahibi
nin şahsî ve indî peşin yargısına göre yurttaşlarla 
alay etmek değil bilâkis yurttaşlara büyük kıymet 
vermektir. 

Kars depremi ve sonrası yapılan yardımlar, göste
rilen ilgi ve daha sonra da gerek sürat ve gerekse ye
ni bir proje ile bölgenin karakteristiğine uygun olarak 
hazırlanmış yeni köy kuruluşları objektif bir görüş
le ve teknolojik verilere göre incelendiğinde şimdiye 
kadar yurdumuzda vücuda gelmiş depremler sonun
da en mükemmel bir icraat olarak yerini alacaktır. 

Yine soru sahibinin peşin ithamdan vazgeçemediği 
görülen Kars depreminden zarar gören köylere yar
dım yapılmayışının nedeni köylerde yurttaşların büyük 
çoğunlukla C. H. P.'ye oy vermiş olmaları mıdır, so
rusu temelden gerçek dışı bir hükümdür. Zira yardım 
yapılmayışı hükmü yanlıştır, dolayısıyle soru sahibi
nin muhayyilesinde kurduğu ve afeti politikaya alet 
etmek isteği tümden isabetsizdir. 

Soru sahibi Kars depremi sonunda neler yapıldığı
nı öğrenmeden bütün soru metninde yalnızca indî 
birtakım iddialar ve ithamlara yer vermeyi tercih et
miştir ve yazılı soru müessesesinin sınırını çok aşmış
tır. 

Oysa Kars depremi ve sonucu aşağıda anahatları 
ile gösterilmiştir : 

1. — Kars çevresinde 25 . 3 . 1976 günü vuku bu
lan ve hasara yol açan deprem, aralıklarla bir süre 
devam etmiştir. İlk depremde büyük hasar olmamak
la birlikte bölgeye 200'ü Bakanlığımızdan, 700'ü Kı
zılay'dan olmak üzere cem'an 900 çadır gönderilmiş
tir. Bu çadırlara afete uğrayanlar yerleştirilmiş ve 
bu suretle 29 . 4 . 1976 gününde meydana gelen 
şiddetli ve hasara yol açan depremde az can kaybı 
olmuştur. 

29 . 4 . 1976 günü vuku bulan deprem daha ge
niş çapta hasara yol açtığından ilk depremden son
ra yapılmış olan hasar tespitleri yerine yeniden hasar 
tespitleri yaptırılmış ve bölgede 854 adet ağır ha
sarlı ve yıkık bina tespit edilmiştir. 

Bu arada yeni çadır dağıtımları yapılarak, dağıtı
lan çadır adedi 2 550'ye baliğ olmuştur. Bu miktar, 
konutları yıkılan ve ağır hasar gören ailelerin adedin-. 
den fazla olup, bölgede yapılmış olan çadır dağıtı
mında, konutları yıkılan ve ağır hasar gören aileler 
meyanında, konutları orta ve az az hasar görmüş 
olanlarla evleri hasar görmeyip depremde morali bo
zulmuş olan vatandaşların da. gözönünde tutulduğu
nu göstermektedir. 

Bunun dışında ahşap üzerine naylon çekilmek 
sureti ile afetzedelerce yapılan barakalarda kullanıl
mak üzere Bakanlıkça 5 0C0 Kg. naylon alınmış ve 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 

Bu çalışmalarla bölgedeki bütün afetzedelerin ba
rınmaları sağlanmış olup açıkta kalmış afetzede bu
lunmamaktadır. Afeti müteakip felâketzedelere da
ğıtılmak üzere Bakanlığım ve Kızılayca bölgeye bazı 
yiyecek maddeleri de gönderilmiştir. Yapılmış olan 
âcil yardım, gıda ve çadır yardımları (Ek : 1) de 
listede gösterilmiştir. 

Bu âcil yardımlar devam ederken afetzedelerin 
devamlı iskânlarının yapılması çalışmalarına da baş
lanarak hasar tespitleri, yer seçimi, jeolojik etütler de 
sürdürülmüş, harita alımı ve kadastro çalışmaları için 
mahalline ekipler gönderilerek gerekli çalışmalara 
başlanılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan konutları az hasar gören afetzede
lere 6 000 TL., orta hasar gören afetzedelere 9 000 TL. 

— 474 — 



M. Meclisi B : 123 13 . 7 . 1976 O : 1 

kredi yardımı yapılması kararlaştırılarak mahalline ge
rekli ödenek gönderilmiştir. Birinci taksitlerin dağı
tımına «Başlanılmıştır.» 

Konutları yıkılan veya ağır hasar gören afetze
delerden toplu halde bulunan 609 konutun 8 grup 
halinde ihalesi gerçekleşmiştir. Bu konutlar mahal
lin özelliklerine uygun olarak taş duvar ve ahır müş
temilâtı bulunan tip proje seçilerek 90 000 TL. keşif 
bedeli ile gerçekleştirilecektir, tlâve olarak müştemi
lâtın yapımı için afetzedelere 10 000 TL. tutarında 
yardım yapılması kararı alınmıştır. 

İnşaatların yapımı için, demir, çimento tahsis ta
lepleri yapılmış kum ve taş ocağı işletilmesi için 
kompresör ve loder gönderilmiştir. 

Bölgede yapılacak işlerin malî portesini gösterir 
liste (Ek : 2) dedir. 

2. — Depremi müteakip, bizzat deprem bölgesine 
gittiğim gibi, kısa fasılalarla Afet îşleri Genel Müdü
rü ve Genel Müdür yardımcıları da deprem bölgesi
ne gönderilmiş ve afete uğrayan yerlerde gerekli tet-
kikatı yaparak çalışmaların süratle sürdürülmesi için 
icap eden direktifleri vermişlerdir. 

3. — Bu açıklamalardan, bölgeye karşı ilgisiz 
kalınmadığı, bilâkis her şeyin süratle yapılmakta ol
duğu, bölge halkına farklı muamele yapılmamış bu
lunulduğu anlaşılmaktadır. 

4. — Afetzedelere politik inanışları istikâmetinde 
davranışta bulunulduğu yolundaki iddia, hakikattan 
uzaktır. Bakanlıktan gönderilmiş olan elemanlar va
zifelerini mevzuata uygun olarak, vazife şuuru içinde 
yapmışlardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

tmar ve îskân Bakanı 

Âcil yardım - gıda - çadır yardımları 
Âcil yardım 50 000 TL. 

150 000 TL. 

Gıda yardımı: 
Buğday 
Nebati yağ 
Nohut 
Çay 
Naylon (örtü) 
Çadır : 1.900 

650 

Toplam: 2.550 

Toplam 

Kızılay 
îmar ve 

200 000 TL. 

55.240 Ton 
8.512 Kg. 

12.900 » 
1.015 » 
5.000 » 

iskân Bakanlığı 

Onarım yardımı: 
1.142 X 9.000 TL. 
4.122 X 6.000 TL. 

Toplam : 
Konut inşaat yardımı : 
İhale 609 X 100.000 = 

EYY 245 X 45.000 : 

10.278.000 TL. 

24.732.000 TL. 

35.010.000 TL. 

60.900.000 TL. 
11.025.000 TL. 

Toplam : 71.925.000 TL. 

Altyapı ve diğer 
masraflar 

Toplam : 106.935.000 TL. 

50.000.000 TL. 

Genel Toplam : 156.935.000 TL. 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Ada
na Cezaevi yöneticilerinin tutumuna ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1253) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı dilerim. 

8 . 6 . 1976 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. — Siyasî suçların tarihe karıştığı günümüzde, 
düşüncelerinden ötürü suçlamanın anlamsızlığı anla
şıldığı bir ortamda, uygarlığa yakışmayan tarzda, il
kel toplumlarda görülmeyen biçimde, yasa ve hukuku 
yok sayıp, demokratik ve hukuk Devletini inkâr ede
rek, insanlık dışı ve insafsızca, Adana Cezaevinde bu
lunan siyasî tutuklulara işkence yapan, onları falakaya 
yatıran, en doğal savunma haklarını kullandırmayan, 
uğradığı haksızlıkları dile getirenleri hücreye atan, ce
zaevi yöneticilerinin bu yasa dışı davranışlarını uygun 
buluyor musunuz? 

2. — Savunma hakkı, tutuklu adına bunu yapacak 
avukatın tutuklu ile görüşmesi, hangi gerekçe ile en
gellenmektedir? 

3. — Yasalarımızda dayak, falaka, işkence var mı
dır? 

4. — Bu savunmasız insanları, yasa dışı, insanlık 
dışı ve de zalimce cezalandıran yöneticiler hakkında 
ne gibi bir işlem yapmayı düşünmektesiniz? 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 12.7.1976 

C. T. Ev. Genel Müdürlüğü 
Personel 

Sayı: 24252 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

1 1 . 6 . 1976 gün 7/1253-4376/34421 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez'in 
Adana cezaevi yöneticilerinin tutumuna ilişkin yazılı 
sorusuna cevabımı arz ediyorum; 

Siyasî suçluların bulunduğu koğuştaki izdiham do-
layısıyle bir kısmının ikişer kişi olmak üzere diğer ko
ğuşlara verildikleri, 16 ncı koğuşa gönderilen iki tu
tuklunun 31 . 5 . 1976 günü Nurhak Dağında vu
kua gelen müsademe neticesi ölen Sinan Cengiz ve 
Ömer Ayna'nın ölüm yıl dönümleri sebebiyle anma 
töreni yapılmasını istemelerinin diğer koğuş arkadaş
ları tarafından kabul edilmemesi üzerine meydana gelen 
çatışmanın idareye intikal ettirildiği ve olaya elkoyan 
nöbetçi başgardiyan ve diğer görevli personel tarafın
dan hadiseye sebebiyet veren iki tutuklunun bu koğuş
tan alınarak cezaevinin ayrı bir kesimine gönderildikle
ri, her iki arkadaşının topluca bulundukları koğuşa 
iadelerini temin maksadıyle bir arada bulunan siyasî 
suçluların sayımlarını yapmak için koridora çıkarıl
maları isteğinde koğuş kapısının arkasına sıra masa 
ve çelik dolapları yığarak karşı koydukları, bu arada 
iki gardiyanı da rehin aldıkları, bilâhara koridora 
çıkarıldıklarında ve yapılmakta olan sayım sırasında 
cezaevi müdürü ve gardiyanları üzerine 53 kişinin 
birden hücuma geçerek büyük bir arbede çıkardık
ları, hadisenin büyümesi üzerine cezaevine gelen 
Cumhuriyet savcısı, infaz savcısı ve Vilâyet Jandar
ma Komutanının altı saat uğraşmasıdan sonra olayı ya
tıştırmaya muvaffak oldukları ve gerekli tedbirleri al
dıkları, bu arada cezaevi müdürü dahil iki gardiyanın 
ağır, bir kısmının daha hafif olarak siyasî suçlular
dan da ikisinin hafifçe yaralandıkları, bu sebeple 
mahallî C. Savcılığınca ayaklanmaya sebebiyet veren
ler ile, cezaevi müdürü ve gardiyanlar haklarında 
fiilî müessir ve sui muameleden dolayı soruşturmaya 
başlandığı; bu suretle cezaevi müdürü ve görevli 
personel tarafından hükümlü ve tutuklulara kasten 
işkence yapılmadığı gibi, siyasî tutukluların avukat-
larıyle görüşmelerine hiçbir surette mani olunmadı-
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ğı, ancak; cezaevinde ayaklanmanın bastırılması sı
rasında vukua gelen karşılıklı müessir fiil ikâına ait 
soruşturmanın neticesinde durumun aydınlanacağı 
yaptırılan tetkikat neticesi anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

3. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğiu'nun, Rize Valisi ile Kalkandere Cumhuriyet 
Savcısına ilişkin İçişleri ve Adalet Bakanlarından so
rusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/1264) (I) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin İçişleri Bakanı ve Ada

let Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
1 1 . 6 . 1976 

Osman Yılmaz Karaosmanoğlu 
Rize Milletvekili 

Soru : 
Görev üslendiğinden bu yana egemen çıkarcı çev-

• relerin paralelinde yönetici kadrosu oluşturan Cephe 
İktidarı Rize'de yeni bir yıldırma, sindirme politikası 
sahnelemekte; anlamlı bir kargaşa devlet düzenine 
egemen kılınmak istenmektedir. 

Adalet Partisinin örgüt başkanları kendilerini tüm 
kamu görevlilerinin üstünde görmekte, değişik bas
la ve kıyım metotları ile görevlileri ürkütmekte, tayin 
ettirmekte veya sövmek ve dövmek suretiyle meslekî 
ve mahallî itibarlarını zedelemektedirler. 

örneğin, Rize - Kalkandere A. P. ilçe başkanı 
kaza imamını dövüyor. 

> Ortaokul Müdürü Ensar Hanedar'ı dövüyor. 
Banka Müdürü Mehmet Çamlıbel'i dövüyor ve 

barıştırma ekipleri aracılığı ile mahkemeye intikal 
ettirilmiyor. 

Bu kez 3 Haziran 1976 günü kaza Kaymakamı 
Müfit Yavuz'a makamında hakaretle saldırıya yelte
niyor. Zabıtla tevsik olunan saldırı olayı ile polise 
teslim edilen A. P. ilçe başkanı Cumhuriyet Savcısı
nın baskı ve zoruyle serbest bırakılıyor. 

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Adalet Bakanının 
cevabı 29 . 6 . 1976 tarihli 117 nci Birleşim Tuta-
nak Dergisinde yayınlanmıştır. (7j 1264) 
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Mülkî amire görevi başında hakaretle suç işleyen 
A. P. Başkanının yakın dostu onun ülküdaşı, onu 
kaçıran Cumhuriyet Savcısı eski Şişli A.P. İlçe Baş
kanı, Çanakkale A.P. Milletvekili adayı Atillâ Mı-
sırlıoğlu'dur. 

Aynı savcı kanun kaçağı Başkanla A. P. amble
mini taşıyan arabasıyle aynı kazada devamlı suret
te dolaşmakta, halkın Devlete, halkın Hükümete, 
halkın hukukun üstünlüğü ve adalete svcılık mües
sesesine ve tüm kamu kuruluşlarına saygınlığını tüket
mek istemektedirler. 

Rize Valisi İlhan Sözgen Kaymakamın A.P. Baş
kanından davacı olmaması için aracılık yapıyor. 

Bu tablo Devleti A. P.'li militan kadroların bes
leme yuvaları haline sokulmak istendiği, kamu kuru
luşlarının işgaline yeltenildiğini sergilemektedir. Bu 
tablo Demirel'in - Türkeş'in sokak eşkiyalarına, sin
dirme - yıldırma ve öldürme mangalarına bu kez 
Cumhuriyet savcılarının, onların himayesinde A. P. 
başkanlarının da eklendiğini sergilemektedir. 

1. Çeşitli meslek kuruluşlarını siyasal konfeksi
yon merakı ile yasa duvarlarını tekmeleyerek kapa
tan, ülkü ocakları ile yardımcılarını Devlet gücü ile 
koruyan görevi başında meslek gururu zedeleyen 
kaymakamına sahip çıkmayan Rize Valisi için ne 
düşünülmektedir? 

2. Adaylığı ve A. P. başkanlığı dönemlerinin 
partizanlığını Cumhuriyet savcılığı ile karıştıran bu 
yasa dışı eylemleri ile yüksek onurlu ve saygılı Kal-
kandere halkının tahammül ve sabinin taşıran Kal-
kandere Savcısı için ne düşünülmektedir? 
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T. C 
İçişleri Bakanlığı 12.7,1976 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. : Değ. ve Altama 731/9076 
Millet Meclisli Başkanlığına 

İlgi : 1 7 . 6 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/1264-4406/34560 sayılı yazınız. 

Rize Miilleftvdk'ili Saıym Osman Yılımaz Karaos-
manıoğlu'nun tarafımdan ve Adalet Bakanı (tarafın
dan yazılı olarak cevaplanidırılması isteğiyle Millet 
Meclisi Başkanlığına sunduğu 11 . 6 . 1976 tartÜMi 
önergenin Bakanlığımızı İlgilendiren kısmı mahallim
de incelettirilmiş ve cevabımız aşağıda açildanırnışitır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; 
1 * Kalkanidere İlçesi A. P. Başkanı Ziya Eyüpoğ-

lu'nun 2 . 6 . 1976 günü Kaymakamlık makamına gi
derek çaıy alımları konusunda Kaymakam Müfit Ya
vuz'la münakaşa etliği, ti Valisinin hemen ilçeye git
tiği, konunun AJdl'iyeye intikâl eMrildİği ve davanın 
halen devam etmekte bulunduğu; 

2.. Hiçbir ayrım gözetilmeden mevcut dernek
lerin kanunsuz hareketlerine mani olunduğu; 

3. Uilse edebiyat öğretmeninin A. P. binasında 
parti başkanı ile münakaşa ettiği bilâfaara 24.1,1.1975 
tarihlî dilefcçesiıyle isteği üzerine il içinde naklinin 
Valilikçe yapıldığı; 

4. A. P. ilçe başkanının iner hangi bir din 'görev
lisini dövdüğü veya bir idin adamı ile münakaşa etti
ği yolunda Rize Valiliğine veya Bakanlığıimıza her 
hangi bir müracaatta bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzfaan Asiltürk 

tdisleri Bakanı 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

123 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

I. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
1IRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. -— İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşıma, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

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

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/ i 9} 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşıma, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirei'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzü-



günün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 * nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
siyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbîrleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması aYılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 

nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı* 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap-. 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

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

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ye atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, -Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec« 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

35. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-* 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — izmir MÜletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge< 
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi* 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarıma si* 
yasî amaçlarla ü emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Mîllet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec* 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 



38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacı yle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia 
smı araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ricü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçlan konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan desteldeme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy-
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le, Anayasanın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meciis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 302 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

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

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-



cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

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

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar-
kadaşını.ı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin Önergesi. (10/68) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının» kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

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



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

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

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün !0İ 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/83) 

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

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

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

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

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü

nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

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

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

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

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

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

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

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

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

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

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

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

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 

mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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

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

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

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

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

95. — Muğla MıMetvekiii Ahmet Bulldanlı ve 9 
arkadaşının, Türfciye'de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaJüyedterimi saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleni uyarınca 'bir Meclîs Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu-
oyunidakd saygınlığını zedeleyen nödfânleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü-



züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (.10/107) 

97. — Balıkesir Mltetveikli Sadulah Usuımi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono-
mösine yararlı olacak tedbirlenin saptanması aımaoıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 <ncü maddeleri uyaranca bir Mecls 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

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

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
00/111) 

101. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1J2) 

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 
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2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki

len heykellere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

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

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 
36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha

tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 
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47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si

vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu alanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

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

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

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

75. — Balıkesir Milletvekili - Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 
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76. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 (*) 

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

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (•*) 

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

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

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

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

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

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

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

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

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157) 

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

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

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

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

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

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

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

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

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

97. — tstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın. 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilci!ikleri-

, mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

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

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

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

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



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

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/190) (») 

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

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

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

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

109. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/1S2) 

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

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ 
lu'nun. Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975»- adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tamtma Bakanından sözlü 3oru önergesi. (6/197) 
(*) 

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

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

114. -r~ Burdur MUletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 
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I 115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

I gesi. (6/188) 
116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 

televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) . 

117. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
I Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

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

119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 

I parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

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

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

122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın. Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

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

126 . . - - Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrııkçu'nun, 
I Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah-



sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Küttür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

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

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

132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

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

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

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

136. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından s^.lü soru önergesi. (6/230) (*) 

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

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

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin. Erbakan'in Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüF-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nültin, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

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

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (•) 

144. — MuğJa Milletvekili Halil Qere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

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

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

14b. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin. 
T'RT Ger;el Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
diskin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

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

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

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

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay kararı 
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*} 

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

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin MM Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 
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155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

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

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

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

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

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

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi* (6/214) 

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

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi* (6/215) 

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

165. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257)(*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

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

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

173.. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

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

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

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

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

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

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/216) 



182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

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

185. — Rize Milletvekili ö. Yılmaz Karaos 
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — îstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

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

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

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

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

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

2G0. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, sor* 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru öneıgcsi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zenginin, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

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

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

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

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

206. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

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

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

189. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakUlere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

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

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

193. — îstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü şpru önergesi. (6/281) (*) 
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207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
iu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

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

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

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

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

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

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

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

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

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

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

218. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâfayaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 
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230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Muitlu'nun^ İsparta Valisine ilişkin İçişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Öğret
men Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle 
ilgili beyanının yerine getirilmediğine üişkin Millî 
Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/326) (*) 

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

235. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

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

237. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
demir çelik ara ürünleri ithali için transfer talebin
de bulunan firmalara ilişfkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) (*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Lisesli Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Ba'kırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruş
turma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

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

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

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

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

244. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda ida
re meclisi üyeliği 'ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

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

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

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

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

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

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

2 5 1 . — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan sön olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

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

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

254. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında 
siyasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İsken
derun Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

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

257. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğ
la - Milas ilçesinde Sosyal Sigortalar Hastanesi 
yaptırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/348) (*) 

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

259. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Hazine arazisi üzerine kurulduğu iddia edilen fab
rikaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/350) (*) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 ; 11 , 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze

re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

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

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

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

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

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

X 10. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta- I 
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

X 11. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının | 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 t 1976) 

t i 

X 12.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

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

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza- I 
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği- 1 
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

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

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış J 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu- | 
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

j X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 

I onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı ; 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan islâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 

I uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Baymdır-
J lık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 

komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

I X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
I Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 

Eğitim işbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 5 . 1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza-
I lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap

tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar-
I arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu-
I ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş

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

X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katıtınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kamın tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 23. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-

\ hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 
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24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4,1976) 

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

26. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C, Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975, 
1 . 7 , 1975, 14 ., 5 . 1976) 

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

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

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

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

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

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

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

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

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

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

37. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

38. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu£ (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 



X 39. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

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

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

42. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 1 3 . 4 . 1976) 

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

X 44. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4. 1976) 

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

X 46. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 47. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu-
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nu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

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

49. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı tş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) 

X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
Jair kanun teklifi ÜQ istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

51. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 2l5*e 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 , 1976) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
II . 5 . 1976) . 

53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu-. 
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 , 5 . 1976) 
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55, — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

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

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

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

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

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

61. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
16'". 7 . 1965 tarihli ve 693 saydı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı :, 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

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

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

65. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

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

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

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım haüdkın-
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

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

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1976) 

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

• 74. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/494),.(2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

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

76. — Balıkesir Milletvekili. Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

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

78. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1975, 
11.6.1976) 

X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf \c Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak-: 
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ük 
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet-! 
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma-! 
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı: 
204 ve 204'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7.1975, 
14.6.1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur: 
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14.6.1976) 

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

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtıma tarihi : 15 , 6 , 1976) 
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83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
-1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra

sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2.491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 84. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına Ödenek Verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2.207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513 (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 85. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, 
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ye Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57,2/117,2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 86. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 

kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 18.6.1976) 

X 87. — Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 6 . 1976) -

X 88. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Milletve
kili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Millet
vekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi Nâ
zım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyonunun 
mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 2/144, 
2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtım tarihi : 2 2 . 6 . 1976) 

89. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
.maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

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

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

X 92. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 93. —. 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 
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94. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 

1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1976) 

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

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

X 97. — Tabiî Afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ver Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

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

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

100. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1976) 

101. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile istan
bul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arkadaşımn, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 noi maddesinin 
değiştirilmesine ve bir ;geçici madde eMenmesine dair 

kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları rapor-: 
lan. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 
5.7.1976) 

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

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

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

105. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'kı, şehit polis ıraemuru Möfameıt Şenses 
lile şehit 'bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz-ı 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 's 7 K 1976) 

X 106. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir-s 
ligi mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih-s 
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen-: 
meşine dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 , 7 . 1976) 

107. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rit'in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı,: 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

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

109. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve TakiMaıe dadır 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde 
ve fıkralarının 'kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı fı<k« 
ralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet ve 
Plan komisyonları raporları., (2/564) (S. Sayısı : 392) 
(Dağıtma tarihli : 9 s 7 a 1976) 

110. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 

• • «ı 

vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

11.1. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fualtoğlu 19115 doğumlu Damişı 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsin Oğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabri Oğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 i 7 x 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösteriri 

m ı ı 

(Millet Meclisi Birleşim : 123) 


