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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 arkada

şının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve sorum
luluklarını saptamak amacıyle (10/114) ve 

îçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 arkada
şının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sapta
mak amacıyle (10/115) birer Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergeleriyle, 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahalığı konusun
da bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/11) okundu; gündemdeki yerlerini alacakları ve 
sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 6/350 esas 
numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılmasına 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun: 
Millet Meclisinin 3 Ağustos 1976 Salı gününden 

başlamak ve 1 Kasım 1976 Pazartesi günü saat 15.00' 
te sona ermek üzere tatile girmesine dair önerisi ka
bul edildi. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan Giresun Milletvekili Mehmet Emin 
Turgutalp ile, 

Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'ya ödenekleri
nin verilebilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Türkiye - Yu
goslavya ve Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
ler Birliği Parlamentolararası Dostluk Gruplarının 
mütekabiliyet esasları çerçevesinde kurulmasına dair 
C. Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları 
müşterek toplantısı kararı kabul olunarak; Türkiye -
Yugoslavya ve Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği Parlamentolararası Dostluk Grupları 
müteşebbis heyeti listeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Romen Sosyalist Cumhuriyeti Parlamento'Başka
nının riyasetinde bir Romen Parlamento Heyetinin 
resmî bir ziyarette bulunmak üzere ülkemize davet 
edilmesine dair C. Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları müşterek toplantısı kararı kabul 
edildi. 

Güneydoğu bölgesinde mayınlanarak Suriyelilerin 
istifadelerine bırakılan toprakların temizlenerek işler 
hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri ola
rak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağı
tılmasını sağlamak amacıyle kurulan 10/14 numaralı 
Araştırma Komisyonunun görev süresinin 2 ay, 

Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
kurulan 10/9 numaralı Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin de 3 ay daha uzatılmasına ve 

. 10/79 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nunun istanbul'da çalışma kararına ait 1 haftalık 
sürenin tatile rastlaması halinde de çalışmaların de
vamına dair Komisyon Başkanlıkları tezkereleri de ka
bul olundu. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usul
leri hakkındaki kanun teklifinin (2/601) doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesinin oylan
ması sırasında, çoğunluğun bulunmadığının ileri sü
rülmesi üzerine, yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

20 Temmuz 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak Hasan Tosyalı 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 7 . 1976 Cuma 

Tasan 
1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde ilfe 
altı geçici madde eMenmes'i halk'kında kanun tasa

rısı. (1/470) (Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve TuıfcBm; 
Millî Eğitim, Adalet, îçüşleri ve Plan komisyonla
rına) 

- 494 — 
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Teklif 
2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan ile 

Eskişehir Milletvekili ismet Angı'nın, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına ve 
bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hak
kındaki 15 . 5 .. 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun 

43 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/678) (Plan Komisyonuna) 

Tezkere 
3. — Ağrı Milletvekili Mir BahaMn Yardımcı' 

nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/672) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

20 . 7 . 1976 Salı 

Tasarılar 

1. — Büyük istanbul Bölgesel Su ve Kanalizasyon 
idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kında kanun tasarısı. (1/471) (Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret, içişleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — Istanlbul Metropoliten Hizmet Birliği kanun 
tasarısı. (1/472) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm; içişleri ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Yozgat Milletvekili Ömer Lûtfi Zararsız'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçi
ci madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/679) 
(Plan Komisyonuna) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 ar
kadaşının, Gaziantep hadiselerinde şehit olan Polis 
Memuru Tahsin Kazan, Ömür Kaban ile Jandarma 
Çavuşu Mehmet Yaylacı ve Jandarma Eri Ömer Çe-
vik'in anne ve babalarına, eş ve çocuklarına vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
(teklifi. (2/680) (Plan Komisyonuna) 

Yazılı Sorular 
5. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Adlî 

Tıp Müessesesine ilişlkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1326) 

6. — Antalya MiletvekiM İhsan Ataöv'ün, Gazi
paşa Tapu Dairesinin mülkiyetine ve kira bedeline 
ilişkin Devlet Bakanından yazdı soru önergesi. 
(7/1327) 

7. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'nun, 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve işti
raklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1328) 

8. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un, Sümer-
foank Nazilli Basıma Sanayi Müessesesinden re'sen 

emekli edilen işçilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından yazık soru önergesi. (7/1329) 

9. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un, Tarım Sa
tış Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine abone 
Olması ile ilgili genelgeye ilişkin Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1330) 

10. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un, Aydm'da 
bekçi tarafından öldürülen bir öğrenciye ilişkin içiş
leri Bakanından yazdı soru önergesi. (7/1331) 

11. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1332) 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
YSE idarî işler memuru ve Sendika Şube Başkanının 
gerekçesiz işten çıkarılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1333) 

13. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin KÖY = 
KOP'ça komanya*dan getirilen traktörlerin dağıtımı
na ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1334) 

14. — istanbul MilletvekiM Reşit Ülker'in, trafik 
kontrollerinin etkin bir şekilde yapılmamasının ne
denlerine üişklin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1335) 

15. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1336) 

Meclis Araştırması 
16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka

daşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacryle Anayasanın 88 . nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir. Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/116): 
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RİRİNCt OTURUM 

Açılma saati .: M.Ûİ 

BAŞKAN : Başkanvekil «asim Hanctoğta 

DtVAN ÜYELERÎ : Hüseyin Deniz (Malatya), Hasan Tosyah (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet MecMriin 126 ncı Bİrîeştfmiim 

II t YOKL4MA 

calktır; sayın üsŷ îeriiL, 
•dJSs&atim, yoiktama yapâfe-

nica sdedm; fotoğ-

r, 'O batemadan, 
nan ışılklara ve beyaz dü§H«İB§e basmaJaniM rica 
edecim. 

(Ytofclataaa yaıpıMı.) 
BAŞKAN — Y-vkfotma. 

Salonda çoğunluğuma patctur; bir saat sonra da 
çoğunluğumuzun olacağı kanaatinde değilim. 

Bu gmedeaale, genel görüşme ve Medtis Ats^ar-
mam önerflBisırtyffte, sözü «araları ^Brügmieâc «e Ana
yasa. MafclkMcsatoe üjeseçaaaaiinli yapıaalk için M.1A97S 
Çarşamba günü saaît H,Wte! tepâanrarak üaere tori»-
şiimii k^aiüycanulm. 

E B P M H saati : 1&06 

•» « U ^ ı 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
4) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — H&tay MMeâvekM Sa&fi İme'mtı, Ghm>e*dm 
alınan müsteşar, müsteşar ymâtinodam Me hş m&fe&fiş* 
tefine âişkm ssansm ve Çalışma Bakam ; A. Terfik 
P&ksu'mm yazûı cevabı <(?fLM7) 

Milfet Mödlki Başteaaakğına 
Aşağıdaki soruların Sayın ÇaShçaiiia Balkanı A. 

Tevök Fûfesa tanaföradan -yazalı dfae&k cevapkcadı-
nteasrm saıy^Jararta arz eıdterfe, 

i * . 4 , 1*9^ 
Hatay M^tot^^ldü 

Stolbri İnce 

1. 4.6.1975 tarıMüMİc ^«^knndien almm Müs
teşar Çetin Zilylan ve Müiöa^r Yaaiımcılarınıdan Vi-
salottin Pök'kef ve (jfauk Eıee tarafından Bakankğı-
n a aieyMae bugüne dtek sjd3£ yargı >a»e«ti9arırjife we 
Danjgta^^da kaç •das» apltnısr, bu. dasottoridan kaç 
tanesi «ajptab ik^ofiaçkasnaaıitiia":?.. 

2. Müsteşar Çetin Ziylan ve Müstepr Badın*-
cılanbodBm Ünal Ege ve VıisaleÜja ftsâdk»r,(i(nt yw3erd-
ne yapılan atama kararnameleri de Danıştaıyc». ûpt 
tal edİMş iridir? 

Edilmişse; 
Atama kararnameleri iptal edilen Mş'fler, halen 

bu görevlerinde tutulmakta mıdırlar? 

3̂  Danıştaıyca «iptal ve yüsiiBaento daanakirnl-
ması» karan veriiraig olmasına sadmen, VisalötSim 
Peker ve Ünal Ege'ye maaş ödenmemesi içlin Zat İş
leri Müdürüne Mustafa Egemen adlı şahsın emir 
vendîği «yargıç» tarafımdan saptandığı ve buma da-
yarrîraratfk Memur Yargflaima Usulüne göre, adi ge
çen şahsın yargılanm'ası aımacuyîe, Ünal Ege ve Vİ-
ssüleltffiin Bdkter'ıra Anlkara C. Sawcılığ*na başvurdağu 
ıdĉ rm muıdaac? Savcılığın yaziMna « I I olaraik gün-
derüfen bu ba#vucmaJLar hafcfeımriar, «iüaom* muha
keme» mi yoksa, «meni muhakeme» kararı ma vtm&r 
mistir, şayet verilmettı'iş ise nedeni nedir? 

4« Müsteşar Çetin Ziylan ve Mjüs&şar Yaınima-
olara V&KlteMa Peikiiater ve Ünal Ege^$e ikag &0m. 
beri maaşları ödenmfiOfatoediir, «daroeöîeaSn yasal 
dayaaaağı mâk.% 

5> Rmkanfafrn &&mriaAm im yana, kaç iş ıwi-
fettişiniin görev yeri değüştirilm'iışitiir? 

— -M^ 
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6, «İş taysurmm daha etkasa den^tmıi» m sağla
mak anacma yönelik olarai 1975 yikada çıkarıl
mış bukmaın 4 saplı ganedıge tarafınızdan dteğiştörM-
miştiir. Değiştirilme gerekçesi nedir? 

7, îş Müfettişleri Derneği (ÎM - DER) üzerin
de, basına da intikâl eden, Bakanlığınızca yapılan 
baskılar doğru mudur? 

İM - DER Genel Başkam Ahmet Erol hakkında, 
hangi konularda kaç soruşturma açılmıştır? Dernek 
Başkam ile Genel Sekreterinin görev yerleri hangi 
neöerfe dfepşfelriişitiir? 

8, Çalışma Bakanlığı merkez ve iier teşkilâtına 
atanacak personel hakkında smm yönetmeiğmfin 
(Söasefl h^ümfere ilişkin) 2Q nci madidıesiMn (a) ve (c) 
fökraları değiıştMllmiıştir. Uygulaması şimdiye dek 
yaramazda gönüta'emiş eten bu tür değişikliğe Ba
kanlığınız neden gerek duymuştur? 

iBakanlığmıalda, iş mü!tet)t%teri dışında iki tür 
denstisn elemanı dıalha buluntoaktadır. Diğer denetim 
elemanlarının yönriteeiğlnrie de bu tür bir dtegüşifct& 
lyapdmıış mıdır, şayet yapılmış ise bunun nedeni si
zin acımadan nedir? 

9i Yönetmelik delikliğinden hemen sonra «iş 
müfettişi yardımcılığı» sınavı açılmıştır. Bu sınav 
ilânı hangi gazetelerde duyurulmuştur, Müfettişlik 
yazılı ve sözlü sınavına kaçar aday katılmış; yazdı 
sınavı kaç aday, sözlü sınavı kaç aday kazanmış 
ve kazanan adayların mezun olduğu okullara göre 
dağılımı ile yaşlan nedir?.. 

l(Xt îş müfettişliği yazılı sınaivı açıldığının MJSJP. 
il başkanlıklarına, Özel Kalem Müdürlüğünüzden çı
kan bir yazı ile duyurulduğu; ayrıca, adayların il 
örgüttesin referansı olanlara öncelik tanınacağroın 
'büOidiriMgi yaygın bir biçimde söylenmektedir. Bu 
söylenltieTiin doğruluk derecesi nedir?. 

.11, Bakanlığızda Daire Başkanı olanak isitfılhdam 
edilen ve bu arada iş müfettişliği sınavını da kaza
nan bir kişinin Ceza Kanununun 163 ncü maddesine 
rnühaieiidtten hüküm giydiği; af yasasından yarar-
l-antülMan sonra nerelerde ve ne galbö işlefidte çalıştığı
nın bidirilmesi?. 

12, İş naifettifterimn yeterlik sınav kornisıyo-
ounun rtasıl teşkil edileceği yönetmelikte beürtümîş-
Ör, Yetkisiz bir Mtasenin -başkaıiığıod& bir kısmi 
teşkil ettirilerek, İM - DER Yönetim KuBrafonırta gö-
mv alam \ıe İM - DER üyesi müfettişlerin tasfiyesi 
y^kma gMüfiği dc#m mudur? 

\X İM - DERTm basına yantnyan açık&ma»-
nu göre, bazı müfettişlerin ırcektupl arınm açıklığı 
ve yok edildiği duyurulmuştur. Hangi müifeMştlerm 

1 maktcuplan trim tarafından açıiarak gizli bir yazı l e 
I ihbar oMğü taşıyacak bir biçimde srâe gömMıniş-
ji &? Mektupları açan muıh/bir hakkında ne gübi iışlliem 

yapıtoıışıtır? 
14., Seydişehir Alüminyum Tesasâsriinde çalışan 

I işçiler adına toplu iş söjzleşmösıi ha^tlayacak sendi-
I kanın saptanması için Anlkara'dan kaç müfettiş Kon-
Ij yatya göadeıaihmştir. Taksiye amacına yönelik »la-
|j rak Ankara'dan gönderikaı müfettişler dışımda, yötM 
| saptamasında kaç müfeSÖiş görev almıştır. Bu arada 
Y K^nya Grupunda ne kadar müfettiş bulunmakta idi; 
• bunlardan, başka gruplara gönderilen müfettiş var 
t mıdır? 

j! 15< \91AI\2 No. lu genelge gereğince de, bir iş
li yeri veya işyerlerinde çalışan işçiler adına toplu iş 
I sözleşmesi yapma girişiminde bulunan sendikalardan 

j| ihangiisinin çoğunlukta olduğu iş müfettişlerince sap-
| ıtanmakta ve bu konuda rapor düzenlenmektedir. 
! Bazı sendökalarca, bilhassa Ankara Bölge Çalışma 
1 Müdür Vekilinim, memurlarla tutanak düzenleyerek, 

j| iş müfettişleri raporları aksine işlem yaptığı ve böy-
! İdce dilediği sendikaya toplu iş sözleşmesi yetk'M 
i verdiği söylenmektedir Bu doğru mudur? Oogru ise, 
i iş müfettişlerinin raporlarına uymayarak dilediği 
' sendikaya yetki veren bu kişi hakkınlda ne giibi işlem 

I; yapılmıştır?., 
I; 16< Atama kararnamesi iptal edilmesine karşın, 
1} halen Müsteşar koltuğunda oturan Mustafa Ege
li man'ın, oğlunun sınavım bizzat yaparak yurt dışı 

kadrolarından birine atadığı doğru mudur? 
1 n . — Müsteşar Yardımcısı Visaletltin Pekiner^-
I «Danıştay kararlarına saygılıyım» demesi üzerine, 
I Teftiş Koruluna soruşturma açılması işin emir ver

diğiniz ve adı- geçen hakkında soruşturma yapi'M# 
I doğru mudur? 

T C. 
Çalışma Bakanlığı 19 . 7 . 1976 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : (1976) 32-1-24/712 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay Milletvekili Sabri İnce tarafından verilen 

ve 29 . 6 . 1976 tarih ve 7/1267 - 4433/34769 sayılı 
yazınız ekinde gönderilen önergedeki hususlar aşa-

J gıda cevaplandırılmıştır. 
I Arz ederim. 

A. Tevfik Paksu 
I < Çakşma Bakanı 
I 1. — Eski müsteşar Çetin Ziylan ile müsteşar yar

dımcısı Visafcttin Peteiner 4 . 6 . 1975 tarihinde mük-
1 tesep dereceleri 3 olduğu halde 2 nci derece Araştır -
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ma Kurulu üyeliklerine ve eski müsteşar yardımcısı 
Ünal Ege'de müktesep derecesine uygun olarak 4 ncü 
derece Genel Müdürlük Müşavirliğine naklen atan
mışlardır. Bunun üzerine adı geçenler Bakanlığımız 
aleyhine Danıştay nezdinde; 

a) Görevlerinden nakillerine ve yerlerine yapı
lan atamaya dair işlemlerin iptali, 

b) Bu dava devam ederken; görevlerine gelme
melerinden dolayı haklarında tesis edilen memuriyet
ten çekilmiş sayılma işlemlerinin iptali, 

c) Görevden uzak kaldıkları zamana ait maaş
ları ile, Mart 1976 tarihinden, eski görevlerine başla
tılıncaya kadar her ay İçin bu makamların gerektir
diği maaşların kendilerine tazminat olarak ödenme
si, 

ç) Danıştay kararının icra edilmemesi sebebiyle 
öt Anlkara Asliye Hukuk Mahkemelerinde 10 000 
lira maddî ve 200 000 lira manevî tazminat ödenme
si, 

Hususlarında 4'er dava açılmış ve bunlardan ilk 
ikisi iptalle sonuçlanmış, Danıştaya açılan tazminat 
davalarında ise «... davacıların görevlerinden alındı
ğı tarihi izleyen aybaşından itibaren alındığı ve atan
dığı görevler arasındaki net aylık tutarları farkları 
toplamı ile Mart 1976 tarihinden yeniden göreve baş
latılıncaya kadar geçecek süre içinde her ay için bu 
makamların gerektirdiği maaşların davacılara tazmi
nat olarak ödenmesine,» karar verilmiştir. 

Adlî kazadaki tazminat davaları devam etmekte
dir. 

2. — Çetin Ziylan, Visalettin Pekiner ve Ünal 
Ege'nin yerlerine yapılan atama işlemleri Danıştayca 
Anayasanın 114 ncü maddesine aykırı olarak iptal 
edilmiştir. Ancak, Danıştaydaki her üç dava sonunda 
verilen kararlar için tashihi karar talebinde bulunul
muş ise de henüz bir sonuç alınamamıştır. 

Atama kararnameleri iptal edilen yeni müsteşar 
ve yardımcıları göreve devam etmektedirler. 

3. — Visalettin Pekiner ve Ünal Ege tarafından 
Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, Ba
kanlıkça Savcılığa verilen cevapta; işlemin Bakanlık 
tasarrufu olduğu, Memurin Muhakematı Kanununa 
tabi bir husus bulunmadığı bildirilmiştir. 

4. — Çetin Ziylan, Visalettin Pekiner ve Ünal 
Ege'ye bütün geçmiş aylıkları Danıştay kararına isti
naden tazmiat olarak ödenmiş ve müteakip aylara 
ait maaş karşılığı da tazminat olarak ödenmeye de
vam olunacaktır. 

&._— Genel olarak mahrumiyet bölgelerine mü
fettiş göndermek güçlüğü karşısında kalan Bakanlı
ğımız, bu yerlerde 3'er aylık devrelerle geçici olarak 
görevlendirme yapmaktadır. 

Diğer taraftan Bakanlık Müfettişleri, Teftiş Ku
rulu Yönetmeliğinin 31 ve 32 nci maddelerinde belir
tilen esaslar dahilinde; iş güvenliği müfettişleri, de 
bağlı oldukları Genel Müdürlükçe tespit edilen esas
lar dahilinde turne esasına göre çalışmaktadırlar. 

6. — 28 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı Bakanlık ge
nelgesi hizmetin daha rasyonel bir şekilde yürütül
mesi için değiştirilmiştir. 

7. — İş Müfettişleri Derneği (İm - Der) üzerinde 
bakanlık baskıları olduğu yolundaki iddialar gerçek 
dışıdır. Esasen bir derneğe baskı yapılması hukuken 
mümkün değildir. 

Dernek Başkanı Ahmet Erol hakkında; yetkili ol
madığı halde Bakanlığımıza mevdu kamu görevleri 
hakkında demeç vermedi, Bakanlık aleyhinde iddia
larda bulunması ve bakanlık yöneticilerini Sayın 
Cumhurbaşkanına şikâyet etmesi sebebiyle üç ayrı 
soruşturma açılmış ve adı geçen şahsın; 

Resmî görevi olan iş teftişinden çok, başkanı bu
lunduğu derneğin işleriyle meşgul olduğu ve diğer iş 
müfettişlerine oranla çok az sayıda rapor düzenledi
ği, 

657 sayılı Kanunun 8 nci maddesine aykırı davra
nışları olduğu ve görev içinde ve dışında güven ve 
itibar duygusunu sarsacak şekilde hareket ettiği, 

Teftiş Kurulunca yapılan tahkikat sonu anlaşıl
dığından, 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (B) 
bendinin (b) fıkrası ve (C) bendinin (b) ve (d) fık
raları gereğince Bakanlık Disiplin Kuruluna sevk 
edilmiştir. 

8. — Çalışma Bakanlığı Merkez ve İller Teşki
lâtına atanacak personel hakkında sınav yönetmeli
ğinin 20 nci maddesinin (a) ve (c) fıkraları daha çok 
kişi arasından seçim yapmak amacıyle değiştirilmiş
tir. 

İş denetimi diğer iki tür denetimden mahiyet ve 
muhteva bakımından farklılık arz ettiği ve ihtiyaç 
görülmesi sebebiyle, sadece iş denetiminde bu deği
şiklik yapılmıştır. 

9. — İş müfettiş yardımcılığı sınavı 8 Mart 1976 
tarihli Resmî Gazete ile duyurulmuştur. Yazılı sınava 
522 kişi müracaat etmiş, bunlardan 399'u başarılı ol
muştur. Bu 399 kişiden 335'i de sözlü sınavı başar
mıştır. 
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Başarılı olan adaylardan 93*ü Hukuk Fakültesi, | 
95-i. iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, 10'u Sos
yal Hizmetler Akademisi, 50'si Siyasal Bilgiler Fa
kültesi, 7'si Eğitim Fakültesi, 10'u Dil Tarih Coğraf
ya Fakültesi, 13'ü İşletme Fakültesi, 34'ü İktisat Fa
kültesi, 8'i İlahiyat Fakültesi, 10'u Edebiyat Fakültesi, 
5'i de Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olup 2 5 - 3 5 
yaş arasındadırlar. 

10. — İş müfettiş yardımcılığı imtihanının her
hangi bir siyası parti teşkilâtına duyurulması için 
bir yazışma yapılmamıştır. Böyle bir iddia tamamen 
hayal mahsulüdür. 

11. — Bakanlığımızda daire başkanı olarak istih
dam edilen ve Ceza Kanununun 163 ncü maddesine 
muhalefetten hüküm giymiş ve iş müfettiş yardımcı
lığı imtihanım kazanmış bir kimse tanınmamaktadır. 
Îsîm verildiği takdirde gerekli inceleme yapılacaktır. 
Kaldı ki, aftan istifade edildiği açıkça bildirildiğine 
göre sual konusu yapılması nedeni anlaşılamamıştır. 

12. — İş müfettişleri yeterlik sınavı komisyonu 
yönetmelik hükümlerine göre kurulmuştur. 

İmtihan ehliyet imtihanı olup, kimsenin tasfiyesi 
söz konusu değildir. 

13. — Hiç kimseye ait hiç bir mektubun açıldığı 
malumumuz değildir. 

14. — Seydişehir Aliminıyum Tesislerinde çalışan 
işçiler aıdına toplu iş sözleşmesi yapılması için Konya 
Bölge Çalışma Müdürlüğü 30 Aralık 1975 tarih ve 
8215-40-6/8017 sayılı yazısıyle müfettiş talebetmiştir. 
Konunun önemi ve süratle intaç edilmesi gerektiğin
den o anıda mevcut 6 müfettiş ve müfettiş yardım
cısının takviyesi babında Bakanlığımızca 10 iş mü
fettişi görevlendirilmiştir. 

15. — Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünde ka
nun ve nizamlara aykırı bir işlem yapılmamıştır. 

16. — Müsteşar Başkanlığındaki sınav komisyo
nunun imtihana talip olan her vatandaşı imtihan et
mesine - velev ki kendi çocukları da olsa - kanunen 
hiç bir mani ve mahzur bulunmamaktadır. 

Kaldı ki, böyle bir atama işlemi yapılmamıştır. 

17. — Visalettin Pekjner hakkında, verilen gö
revi yapmadığından soruşturma açılmış, ancak her
hangi bir ceza verilmemiştir. 

2. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Afyon - Emirdağ ilçesinin bazı köylerinin yol durum
larına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy-
raz'ın yazılı cevabı. (7/1276) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. — Afyon Emirdağ ilçesi Bademli, Davulga, 
Avdan ve Derincik köylerinin yolları niçin yapım 
programına alınmamaktadır ne zaman programa alı
nacaktır? 

2. — Şimdiye kadar ele alınmayışının sebebi ne
dir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 16 .1.1976 

TetJkik ve 'Plan. Koord. Kur. 
Başkanlığı 

Sayı : 06-04/900-007501 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Gen. Sek. Kanunlar Md. 29 . 6 . 1976 gün 

ve 7/1276-446/34816 sayılı yazınız. 
Afyon MıilMvdkili Sayın Süleyman Mutlu tara

fından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'nun 
yazılı soru önergesi cevabı. 

Afyon iline bağlı Emirdağ ilçesinin Bademli, Da-ı 
vulga, Avdan ve Derincik köylerinin yolları 1976 yılı 
tesviye programında olup iş programına göre 10 Km. 
tulündeki bu yolun yapımı 20 .10 .1976 - 30 .12 .1976 
tarihleri arasında igerçekleştirilecektir, 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, TRT 
Genel Müdürü hakkında «Resmî makamı fuzulî iş
galden» dolayı adlî kovuşturma olup olmadığına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1288) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
C. H. P. İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
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Soru : 
Demir Çelik Fabrikaları G«tel Müdürlüğü 

tarafıradan görelinden alındığı halde Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru tarafından göre^ne i 
devam etmesi istenen İs. Demir Müdürü İsmail Hak- ! 
ki Yaraş dfcesmî makamı fuzulen işgal ve yetkisiz ; 
olduğu halde kamusal bcr görevi yapmaya kalkışmak» 
gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 252 nci madde
sinin «her kim mülkî ve askerî memuriyetlerden birini 
hilafı nizam ifa veya ifaya teşebbüs eylerse 3 aydan 
2 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır? 

Aynı ceza memuriyetini terk ve tatil emri ken- ; 

dişine resmen bildirilmiş olduğu halde yine memuri
yetine devam eden memurlar hakkında 3 aydan 2 se
neye kadar memuriyetten mahrumiyet cezası ile : 

birlikte hükm'olunur» maddesine göre tutuklanarak 
Dörtyol ilçesi Cezaevine konmuştur. 

TRT Genel Müdürlüğü görevini tenketmesi Da- , 
nıştay tarafından karar altına alınan TRT Genel • 
Müdürü Şaban Karataşta aynı hukukî durumda ol
duğuna göre kendisi hakkında «resmî makamı fu
zulen işgal ve yetkisi olmadığı halde kamusal bir gö- ] 
revi yapmağa kalkışmak»! dan dolayı Adlî ovuş
turma var mıdır? Yoksa gerekçesi nedir? 

T, C. 
Adalet Bakanlığı 1 5 . 7 . 1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
(Sayı : 30232 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit • 
Ülker'in yazılı soru önergesinin ce-
vaplandırıldığı Hk„ 

soru önergesinde değiaıiten husus ile ilgi'H olarak 
hseıhaaıgiL hir soraştorrtMp. tevessü olunmsdıir, dialSı 
önce TRT Genel Müdürlüğü görevini ifa eâm 
Prof. Nevzat Yalçıntaş hakkında, a<ym mevzuda vâki 
ihbar ve şikâyet üzsrisne gerekli soruşturma yapıla
rak adt geçenin nizamlara aykırı görev yapmasrattu 
bahis kotlusu, oirrraidığı ve Türk Ceza Kanununun 252 
nci maddesinde öngörülen suçun kanunî ufisurlarmın 
tekevvün etmemesi sefeelbiyle takibat icrasına mahal 
olmadığıma karar verilmiş bulunduğu ve bu defa ay
nı göreve Bakanlar Kurulu kararı ile tayin edilmiş 
bulunan Şaban Karataş hakkında da yunkanda zikre-
dildiği gibi ve evvelce ittihaz olunan takipsizlik ka
rarı nazara alınarak, keyfiyetin soruşturma komrsı 
edilmediği, bildirilmiştir. 

Sayın soru sahibine bildirilmesine delâlet buyurul^ 
maşına saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

4. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Tür
kiye'deki TIR araçlarının sayışma ve ait olduğu firma
lara ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un ya
zılı cevabı. (711292) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 30 . 6 . 197<6 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evüyagil 

1. — Türkiye'deki TİR araçlarının sayısını ve 
hangi firmalara ait olduğunu, miktarlarına göre açık
lar mısınız? 

2. — 30 . 6 . 1976 tarihine kadar ithal izni verilen 
TIR sayısı nedir, bunlar hangi firmalara aittir, fir
maları ve sahiplerinin adlarını açıklar mısınız? 

3. — Yabancı TIR araçlarının karayollarımızdan 
ücretsiz geçmesi ile ülkemiz, yılda kaç milyar liralık 
bir gelir kaybına uğramaktadır? 

a) Bu kaybın üç milyar lira kadar alabileceğinin 
saptandığı yetkililerce ileri sürülmektedir, ne dersi
niz? 

b) İran TIR araçlarının, değiştirilen ikinci karar
name ile ülkemizden ücretsiz olarak gidip - gelmesi 
konusundaki Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü 
alınmış mıdır? 

c) Alınmışsa açıklar mısınız? 
4. — Türk ve İran TIR araçları, başka ülkelerde 

ton/Km. başına ne ücret ödemektedirler? 

Millet Mecisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 7 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik, Ka- ; 

nıınlar Müdürlüğü ifadeli 7/1288, 4495/25267 sayılı ) 
yazıları : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; İskenderun 
Demir Çelik Fabrikaları eski Müdürü İsmail Hak- , 
ki Yaraş'ın Resmî makamı fuzulen işgal ve yetkisiz 
olduğu halde kamu görevi yapmağa kal kıstığından 
hakkında T .CK. mm 252 maddesi gereğince takibat 
yafnîdığtnyan bahisle, TRT Genel Müdürü Şaban ; 
Karataş hakkında da aynı madde gereğince kovuştur- .; 
ma yapılıp yapılmadığı ve yapılmamışsa, sebebinin 
bildirilmesine dair, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı so
ru mtsrgemmn eevaplandırılmasmı teminen Ankara 
Cumtoariyet Savcılığından bilgi istenilmiş ve adı ge
çen yer dımnuriyet Sarılığından alınan cevabi yazı
da; TRT Genel Müdürü Şaban Karataş hakkında, 
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a) Türk TIR araçları İran'da ton/Km. başına 
bir ücret ödemekte midirler, ödemekte iseler, mikta
rını açıklar mısınız? 

T. C. 
Ticaret Baikanlığı 19 , 7 . 1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 21-614.0 - 1817 

Koftu : Uluslararası ka
ra taşıtları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 7 . 1976 tarih ve 7/1292-4512/35350 sa

yılı yazılarına. 
Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil tara

fından TIR araçları ilgili olarak Bakanlığıma yönelti
len yazılı önerge incelendi. 

Yurt dışına karayolu motorlu taşıtlarıyle yapılan 
taşımaları düzenleyen kararname ve yönetmeliklerin 
yürütülmesiyle, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, söz ko
nusu önergenin adı geçen bakanlıklara yöneltilmesi 
gerekmektedir. 

Yurt dışına karayolu motorlu taşıtlarıyle taşıma 
yapmak isteyen firmaların, 5 . 5 . 1972 tarih ve 14178 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Yurt Dışına Ka
rayolu İle Yolcu ve Eşya Taşıma ve Bu Konuda 
Acentelik ve Komisyonculuk Hakkında Yönetmelik» 
hükümleri gereğince Ulaştırma Bakanlığından yetki 
belgesi almaları lâzım gelmektedir. 

Yetki belgesi almış olan firmalar, gümrük kolay
lıklarından faydalanmak amacıyle TIR karnesi kul
lanabilmektedirler. Bakanlar Kurulunun 29 , 3 . 1966 
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tarih ve 6/2227 sayılı kararı ile, Türkiye Odalar Bir
liği TIR karnesi vermeye yetkili kılınmıştır. 

Uluslararası kara taşımacılığında kullanılmak 
üzere araç ithal etmek isteyen firmaların Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığından teşvik belgesi almaları ge-. 
rekmektedir. Bakanlığım, teşvik belgesine istinaden, 
ithal taleplerini döviz tahsis belgesine bağlamakta^ 
dır. Ancak, döviz tahsis belgesi alan firmalar ithalât 
tın süresi içinde gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediği
ni bildirmek zorunluluğunda olmadıklarından Bakan
lığımda fiilen ithal edilen araçlar hakkında bilgi bu-: 
lunmamaktadır. 

Ülkemiz üzerinden yapılan transit taşımalarında 
alınacak geçiş ücretleri, 23 Aralık 1976 tarih ve 
15447 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Türkiye 
üzerinden karayolu transit taşımaları ile Türkiye'den 
transit eşyanın taşınması esasları» na ait 10 . 11 . 1975 
tarih ve 7/10792 sayılı Kararname ile tespit edilmiş
tir. Bu kararname ile geçiş ücretlerinde % 30 kadar 
indirim veya artırma yapabilmeye Maliye ve Ulaş
tırma Bakanlıkları birlikte yetkili kılınmıştır. 
19 . 6 . 1976 tarih ve 15621 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 13'-. 6 . 1976 tarih ve 7/12081 sayılı Ka
rarnameye göre adıgeçen Bakanlıklara geçiş ücretle
rinde, % 50'ye kadar artırma veya sıfıra kadar indir
me yapabilme yetkisi verilmiştir. 

Yukarıda verilen izahattan da anlaşılacağı üzere, 
TIR araçlarının sayısı ve geçiş ücretleri ile ilgili so
ruların Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarına yöneltil
mesi uygun olacaktır. 

Bilgilerine arz ederimi, 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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20 . 7 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

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

arkadaşının, 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 noi, 
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. 
(10/19) " 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
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 tuturr.j-
mı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 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 yüından 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 üişkin 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 açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç vs benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclis» İçtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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, barp 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 
olmadığım tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
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Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

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

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 İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 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
lîsi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzü-
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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 b-r 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 
tedbirleri 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 arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. ~ Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsm-
tjyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sapı 
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 içtüzüğünün 102 

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

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkıdaşmın, 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 Hortoğlu 
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 ve atama-» 
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap-j 
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. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydm-
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya« 
nnca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner^ 
gesi. (10/50) 

36. — İzmir Milletvekili 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 komisyonlarının SH 
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec-< 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 



İ8. — 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 amacıyle, 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
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (1Ö/54") 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 100 ncü 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 
kişi 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 destekleme alım politikasının 
ülke yararına ölüp olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzüğünün 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 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis 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 yollarım 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. — istanbul 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 102 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, Anayasamn 
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 İçtüzüğünün 
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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
S8 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na iüşkin önergesi (i0/68) 

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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyannca 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 Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

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

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 
İçtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 Temıik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl 
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Saduliah 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 ovasımn yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (İO'SO) 

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

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 İçtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi, içtüzüğünün 101 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10j/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 amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 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 amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 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 amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 amacıyîe, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 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
cıyîe, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 amacıyîe, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 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 amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-ı 
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 
amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
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 amacıyîe, Anayasanın 



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
lisi 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 paylan ile îçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

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 Meelis 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 kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

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

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

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
aıtadaşının, TüıMye'die örgüıtlenmdş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaiıyetltedınii saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca hir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nadenılerıi 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 Milletvekili Sadulah Usuımi jte 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono-
mtisiin© yararlı olacak tedıhirlerin saptanması amaoıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 meü mtaddietai uyarınca bir Mecfs 
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 İçtüzüğünün 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. 
(10/111) 

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. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlıı 
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) 

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

(*) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü s/ıru-
ya çevrilmiştir. 

104. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 16 
arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

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

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) (*) 

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 % S keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, i§-< 
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
cısından sözlü 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* 
kanından sözlü soru 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 sözlu 
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 İçişleri 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
yınına 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) 
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41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer

hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/89) 

42. — îçel 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 iüşkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam 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) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 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 tnce'nrn, 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 İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin 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 İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) {*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru 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 Bakamndan 
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 sayılı 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 Evliyagü'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 
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70. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 

1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kumlu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara 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 işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

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

78. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — içel 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'niE. 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

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

82. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
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 iiiş-
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

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

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

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

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel 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 Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri 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 çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

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

95. — istanbul Milletvekili ihsan 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın. 
Orta,k Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

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

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

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına üişkin 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 
üi 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. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

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

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un. çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/182) 

110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/IS5i 

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

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
ın, 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. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
m, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun v? 
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneı-
şesi. (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, 
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 
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 
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gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Mületvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından soziü 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 il-şkin Barbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195> 

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

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun. 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah 
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür 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. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul 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 
pumasına 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 soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalanna 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) (*t 

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'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün. Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

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

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

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'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 içişleri 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. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin 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 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

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

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

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

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydâş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'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 İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/214) 
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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 önergesii (6/215) 

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

165. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyarı'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 Olculu 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 İlimler 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 sözîü 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) (*) 
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175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, | 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted- I 
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 sora Önergesi. (6/268) (*) 

179. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, I 
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 Ilter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önsrgesi. (6/218) 

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

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

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, îs^ 
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo- j 

rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

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

193. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasakîıyan 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 soru önergesi. (6/281) (*) 

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'mn, 
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) (*) 

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

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik-

- liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 
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202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lkesindeki 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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

20ı6. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sö^lü 
«oru önergesi. (6/294) (*) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun. Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare 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, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

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

211. — Kocaeli Milletvekili ibrahim 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. — istanbul 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 Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'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 Bakanında» 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, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'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-
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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 Milletvekili Oğuz Sö-
ğütîü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

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

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

231. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

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

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

234. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, 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 Çahn'ın, 
1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen it
hal izin (belgelerine Mişfkin 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 ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) (*) 

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

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

240. — İstanbul Milletvekili Engin Ün sal'in, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimline ilişta'n 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. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Türk 
Hava Yolları Kompüter projesine iliştin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/333) (*) 

243. — Çanaikkale 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 Demirci'm, özel kuruluşlarda ida
re meclisi üyeliği 'ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

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

246. — Adana Milletvekili İlter 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 
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mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iadesi 
ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/340) (*) 

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

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

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

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

254. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
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 ebe ihtiyacma 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 
isözlü 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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kıedi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
aıbone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

7 
KANUN TASARİ 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-ı 
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 Arash'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 ıici maddesi uyarınca gündeme alınma öner-> 
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) Pağrtma 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 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

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 
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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 içtüzüğün 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 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
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
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporlar*. (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 Mülî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 1 1 . 5 , 1976) 

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 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
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 
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 
olan Kültür Anlatmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti , Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
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 İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır-
hk, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Mülî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 5 . 1976) 

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

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 
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X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun 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, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19 4 .1976) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve Ispa*~ta 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 ekinliyle 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, imar, 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 İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 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. Sê  
natosu S, Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

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

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

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

34. — Edirne Milletvekili llhami 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 işleri Komisyonu rapoıu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 , 1 . 1976) 

36. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-



ğes'i. (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 İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/41,5) (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 içişleri 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 tş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1 3 . 4 . 1976) 

42. — İstanbul 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: 13.4.1976) 

X 43. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyanaca 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) 

11 -
45. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu

nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra« 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 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 Milli Savun-ı 
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
nu tekhfi ve İçtüzüğün 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 
İçtüzüğün 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 İş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal - İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 5 . 1976) 

X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
1 7 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4«neiL bendin değiştirilmesine 
Jair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 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 : 215*e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi-
''• lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye-
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ligi ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 . 1976) 

53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun î 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) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
israfil Kayajbaşı'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 Genei Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısıyle * 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 İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı 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 Aykut'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

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 işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 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 İçtüzüğün 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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me almma 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 İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında içtüzük 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 haüdbn-
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 
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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
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, ts-
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi: 9 . 6 . 1976) 

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 İşler 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 
İçtüzüğün 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, İ l l i sayılı 

Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

77. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (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 vo Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişliktik yapılması hak-* 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ük 
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet-ı 
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, îçel 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 İlhan Ersoy ile Bur 
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina* 
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka-: 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'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 Sabahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl-

v gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be-; 
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
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teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtoıa 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. Meclisli Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatomu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 noi 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 6 . 1976) 

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarM : 15 . 6 . 1976) 

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'nın, 
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 ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

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 Aktarılmalına 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 
İstanbul 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 : 22 . 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-
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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 tsmail 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) 

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

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 ve 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 
tarip•;•:: 29 -i 6i* 1976) 

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

101. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İstan-; 
bul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arkadaşının, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 noi maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları rapor
ları. (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 ' H ü k ü m e t i arasında 

•• imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî yardım
laşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
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 İç 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'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit- 'bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiiz-< 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 106. —Kıbrıs 'a gönderilecek Türk Askerî Bir-i 
ligi mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istirn 
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-i 
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sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

107. — Aydın Milletvekili tsmet 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 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 

J>ağlanması 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 Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde 
ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı fık
ralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet ve 
Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 392) 
(Dağıtma tar&ü: 9,7,1976) 

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

111. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 19/15 doğumlu Daniş 
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 . 7 . 1976) 

X 112. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
İslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1 /434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 14.7.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir, 

• • ıı — m 

mm Meclisi Birleşim: 126} 


