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h — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan T. B. M. M. Birleşik Toplantısı nedeniy
le çalışma süresi dolmuş olduğundan: 

11 Kasım 1976 Perşembe günü saat 15.00?te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.31'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Kemal Güven Ağrı 

Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 11 . 1976 Perşembe 

Teklif 
1. — İçel Milletvekili Çetin Yımıaz'ın, Özerk 

Ders Kitapları Kurumu Yasası (2/703) (MiHî Eğitim 
ve Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1972 

bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/717) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Konya Milletvekili Şener BattaTın, Türk 

Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Haindi Özer'in, 765 sayın Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
ahnma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205'e 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 

4. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan ve 
59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannca 
gündeme alınma önergesi (2/456) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 

5. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Sava ve 36 arkadaşının, Tanım kesiminin yemden 
düzenlenmesi ve Gıda - Taran ve Hayvancılık Ba
kanlığı kuruluş ve görevlerinin tanzimine mütedair 

yetki kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyannca gündeme alınma önergesi (2/615) (S. Sa
yısı : 398) (Dağstma tarihi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 

6. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 
arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S .Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 

7. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teş
kilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona* 
tılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme ahnma 
önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) (GÜNDEME) 

8< — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 5 ar
kadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün, 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 

9. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş Kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddeyi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tari
hi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 
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10. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
Kurulması Hakkında Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 33 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 
403) (Dağıtma tarihi : 11.11.1976) (GÜNDEME) 

Geri Alınan Yazdı Soru 
11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

Gaziantep ilinde kolera hastalığı ite ilgili ahnan ted
birlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
yazılı soru önergesini 9.11.1976 tarihinde geri almış
tır. (7/1384) 

!>»•-<€ 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağn), Hafil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır^ Sayın üyelerin bulunduklarım işaret et
melerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sa

yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir^ 
Değerli arkadaşlarım, ismen yapılan yoklama so

nucunda, salonda 195 sayın üyenin bulunduğu an
laşılmıştır. Daha arkadaşların gelebileceği ümidiyle, 
15,45'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum, 

Kapanma saati : 15,25 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Hafil Karaath (Bursa), Cemil Erhan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

i n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yine ismi okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Sayın üyelerin burada bulunduk
larım belirtmelerini rica ederim. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde, 
görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz yoktur. 

Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek için, 16.11.1976 Sah günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.04 
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IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORUL/ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, THY'da I 
yolsuzluk yaptığı iddia edilen bir memura ilişikin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşenin ya
zılı cevabı (7/1399) 

MiElet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla, 

9 . 9 . 1976 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : Vatan Gazetesinin 2 Eylül 1976 günlü 

sayısında THY da 1,5 milyon İfralık yolsuzluk yapan 
ve bu yüzden idarece cezalandırılmış olan ikmal me-
nuınınun daha sonra ikmal şefliğine terfian atan
dığı ileri sürülmüştür. I 

Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise hukuksal 
dayanakları nelerdir? 

T. C. I 
Ulaşürma Bakanlığı 11.11.1976 
Hava Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

HUGM : 5z-3/HNK-2074-32536 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in yazılı soru önergesi 

Millet Mech'si Başkanlığına 
ligi : Millet Meclisi Başkanlığı 16.9.1976 tarih, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1399-4772-37816 sayılı yazı, 
llgi'de kayıtlı yazıya ekli olarak alınan, İstanbul 

Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in yazılı soru önergesi
nin cevabı üişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakam 

Soru : Vatan Gazetesinin 2 Eylül 1976 günlü ssh 
yısında THY'da 1,5 milyon liralık yolsuzluk yapan 
ve bu yüzden idarece cezalandırılmış olan ikmal me
murunun daha sonra ikmal şefliğine terfian atandığı 
iSeri sürülmüştür. 

Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise hukuksal da
yanakları nelerdir? 

Cevap : Soruda sözü edilen memur, Türk Hava 
Yolları İkram Müdürlüğü gümrüksüz içki ve sigara 
satışı kısmında görevli duty-free memuru Yücel Ba-
şaran'dır. 

VE CEVAPLAR 

? VE CEVAPLARI 

THY uçaklarında satılmak üzere Tekel ve Setur 
firmasından gelen ve içerisinde 50 karton sigara bu* 
lunan büyük mukavva ambalajlardan çıktığı ihbar 
ediJen beheri 50 TL. lık satış teşvik kuponları ko
nusunda, önce THY Tetkik ve Teftiş Kurulu tara
fından soruşturma yapılmış ve aralarında Yücel Ba-
şaıran'ın da bulunduğu 4 memur ve 1 işçiye birer ih
tar cezası verilmiştir. 

Olay Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
da tekrar incelenmiş; hazırlanan raporda «Ortaklığın 
doîayh ya da dolaysız herhangi bir zararının doğma
mış olduğu anlaşıldığından haklarında yasal herhangi 
bir işlem belirlenmesine gerek olmadığı» ifade edil
miş, ancak bu 4 memur ve 1 işçinin işyerlerinin değiş
tirilmesi önerisinde bulunulmuştur. 

THY A. O. Genel MüdürMipnce bu öneriye uyu
larak, 9.5.1972 tarihinde A-6 kadrosu ile İkram 
Memuru olarak işe başlamış bulunan Yücel Başa-
ran'ın görev yeri değiştirilmiş ve Teknik Grup Baş
kanlığı emrine, yine A-6 kadro fle Depo Memuru 
olarak nakledilmiştir. 

Bu açıklamalardan anlaşı'/acağı üzere, gazetede ile
ri sürülen iddia asılsız oîup, Yücel Başaran'ın terfi 
ettirilmesi ve şefliğe atanması söz konusu değildir. 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Salih
li - Akaydın Kiremit Tuğla Fabrikasında işçilere bas
kı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma Ba
kanı A. Tevfik Paksu'nun yazılı cevabı (7/1418) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına yarduncı olmanızı 
saygılarımla rica ederim. 

23 . 9 . 1976 
Manisa Milletvekili 

Mustafa Ok 
Saühli - Akaydın Kiremit Tuğla Fabrikasında 

mevcut 90 işçiden 60 tanesi Çimse - İş Sendikasına 
kayıt olmuştur. 

Fabrikadan 60 işçinin Çimse - Iş'e kayıt oldu
ğunu öğrenen fabrika sahibi 18 ve 19 Eylül günleri 
Tariş'ten ve Ege Üniversitesinden 30 kişi getirerek 
fabrikaya işçi olarak almış ve Çimse - İş Sendikasına 
kayıt olan işçilere baskı yapılmağa, iş akitleri tazmi
natsız feshedilmeğe başlanmış ve işçilerin MÎSK'e 
geçmeleri istenmiştir. Bu arada 5 erkek işçi dövül
müş ve 4 kadın işçi de tartaklanmıştır. 
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Sorular : 
1. Akaydın Kiremit Tuğla Fabrikasına 18 ve 19 

Eylül tarihlerinde yeni işçi adı altında Tariş'ten ve 
Ege Üniversitesinden kaba kuvvet olarak komando 
getirilmiş midir? 

2. 4 kadın işçinin tartaklandığı ve 5 erkek işçi
nin dövüldüğü doğru mudur? Dövenler hakkında 
ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. — Çimse - İş Sendikasına kayıtlı olan işçiler
den kaçının iş akdi fesh edilmiştir? İş akdi fesh edi
lenlere tazminat ödenmiş midir? 

4. İşçilerin MİSK'e geçmeleri için baskı ya
panlar hakkında ne gibi tedbirler alınmıştır, ya da 
tedbir alınması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 10.11.1976 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : (1976) 32-1-28/1088 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
ligi : Kanunlar Müdürlüğünün 5.10.1976 gün ve 

7-1418-4821/38115 sayılı yazısı. 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok tarafın

dan verilip, Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen 
yazılı önerge aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Arz olunur. 
A. Tevf ik Paksu 
Çalışma Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok tarafından 
Salihli - Akaydın Kiremit Tuğla Fabrikasında işçile
re baskı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru öner
gesi üzerine Bakanlığımızca hadise mahallinde yapı
lan tetkik ve tahkik neticesinde; 

1. Salihli Akaydm Kiremit Tuğla Fabrikasında 
1976 Eylül ayında 90 işçinin çalıştırılmadığı, 1976 
Ağustos ayında 45, 1976 Eylül ayında 46, 1976 Ekim 
ayında 47 işçi çalıştırıldığı, Tarişten ve Ege Üniver
sitesinden 30 işçi getirilip bu işyerine yerleştirme ola
yı vuku bulmadığı sendikaca üç araba ile 30 kişi 
getirildiği ileri sürülmekte ise de; 3 Renault araba 
ile 30 işçi taşımanın imkan dahilinde olmadığı, ko
mando adı altında kimselerin getirilmediği, 

2. İddia edildiği gibi işyerinde 5 erkek işçinin 
ve 4 kadın işçinin tartaklama olayı vukuu bulmadığı 
ancak Ah* Şen isimli işçi ile kimliği bilinmeyen kim
seler arasında kavga olduğu Salihli C. Savcılığına 
intikal edip 1976/1562 esas sayılı hazırlık dosyasın
da muamele gördüğü, 

11 , 11 . 1976 O : 2 

3. Çimse - İş Sendika üyelerinden Afi Şen 1475 
sayılı Yasanın 17/II maddesine müsteniden hizmet 
akdi feshedildiği, dört işçinin kendiliğinden işyerin
den ayrıldıkları, sigortasız ayrılanlarla birlikte hiç 
birine tazminat ödenmesinin mümkün olmadığı, sen
dikaca çıkarıldığı bildirilen Yüksel Öztürk isimli iş
çinin aynı işyerinde çalıştığı, 

4. İşyerinde çalışan işçilere işveren tarafından 
Misk'e üye olmaları için herhangi bir baskı yapıl
dığı yolunda bir olayın vukuu bulmadığı, ancak Sa
lihli C. Savcılığının yukarda bahsi geçen 1976/1562 
esas sayılı dosyasında 274 sayılı Yasanın 19 ncu 
maddesi ile takibat yapıldığı anlaşılmıştır. 

Arz olunur. 

3. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu - Se
ben - Kozyaka köyüne yangın nedeni ile tahsis edi
len kerestelerin verilmeyiş nedenlerine ilişkin sorusu 
ve Başbakan adına Orman Bakanı Turhan Kapantı 
nın yazılı cevabı. (7/1428) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 30 . 9 s 1976 

Botu Milletvekili 
Abdi Özkök 

Soru : 
17 . 8 . 1976 günü Bolu - Seben - Kozyaka kö

yünde yangın olmuş, 16 ev ve 18 samanhk tamamen 
yanmış ve durum aynı gün radyolardan da duyurul
muştur. Mahallin idarecileri, afetle ilgili dairelerin 
de katılması ile kıştan önce afetzedelerin devletin yar
dımı ve gözetimi altında evlerini bizzat yapmaları 
kararlaştırılmış ve bu nedenle acilen gerekli işlemlere 
girişilmiş olmasına ve tarafımca da hem Afetler Ge
nel Müdürlüğünde ve özellikle de Orman Bakanlığın
da gerekeni Sayın Bakan Turhan Kapanh'ya izah 
etmeme rağmen hâlâ Seben Orman İşletme Müdürlü
ğünce belirtilip tahsisine izin istenen kereste ihtiyaç 
sahiplerine verilmemiştir. 

1. — Yangın gibi bir afette alman kararlara rağ
men özellikle tahsisi 23 . 8 . 1976'da istenen kereste
nin bugüne değin emrinin verilmemesinin sebebi ne
dir? 

2. — Bu nedenle evlerini yapamayıp orman kena
rı 1 26Ö metre yükseklikteki bir köyde kışın sokakta 
ve çadırda kalmalarına sebep olanlar hakkında ne gi
bi bir işlem yapılacaktır? 
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3. — Her çeşit afetten zarar görenlere devletçe 
yapılan yardımlarda, özellikle kereste ihtiyacı için çı
karılan güçlüklerde mevzuat yetersizliğinden söz edil
mektedir. Bu mevzuat hangileridir ve bunların vatan
daş lehine düzeltilmesine girişilmiş midir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 9 . 1 0 . 1976 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 01.2006 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 . 10 . 1976 tarih ve 7/1428 - 4843/38276 sayılı 

yazıya karşılık. 

Başbakanlıktan Bakanağımıza intikal ettirilen Bo
lu Milletvekili Abdi özkök'ün yazılı soru önergesi 
tetkik ettirilmiştir : 

1. — 17 . 8 . 1976 tarihinde Seben - Kozyaka kö
yünde çıkan yangından ev, ahır, samanlık ve ambar
ları yanan köy halkına bunları yeniden yapmaları için 
kerestelik emval verilmesi meyzuunun, 23 . 8 . 1976 
tarihinde Bolu Başmüdürlüğünce Orman Genel Mü
dürlüğüne ve 6 . 9 . 1976 tarihinde Orman Genel Mü
dürlüğünce, İmar ve îskân Bakanlığına intikal ettiril
diği; diğer taraftan ihtiyacın âcil olduğu ve mevsim 
yağışlarının başlaması gözönünde tutularak, tespit 
edilen ihtiyaçların Başmüdürlükçe fiilen teslimi yolu
na gidildiği ve hatta emval bedelinin, Seben İşletme
si Müdürlüğünün gayreti ile toplanan yardımlarla te
min edilerek işletme veznesine yatırıldığı anlaşılmış
tır. 

2. — Felâketzedelerin kerestelik emval ihtiyaçları 
teşkilâtımız ilgililerince zamanında tespit edilmiş ve 
temini cihetine gidilmiştir. 

3. — Felâketzedelere kerestelik emval tahsisine 
cevaz veren 6831 sayılı Orman Kanununun 33 ncü 
maddesi yeterli görülmektedir. Şayet milletvekili mev
cut kanunu kifayetsiz buluyorlar ise, bir kanun tek
lifi hazırlayarak, tadiline tevessül etmelerinin tabiî ol
duğunu bilginize sunarım. 

Saygılarımla. 

Turhan Kapanh 
Orman Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün arsa alış ve satışlarına 
ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok' 
un yazılı cevabı. (7 j 1436) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soranımı İmar ve İskân Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereken 
işlemin yapsimasmı rica ederim. 

Saygılarımla. 30 . 9 . 1976 
İstanbul Milletvekili 

Şükriye Tok 

Soru : 
1. — Arsa Ofisi Kanunu gereğince arsaların aşı

rı fiyat artışlarım önlemek amacîyle tanzim alış ve 
satışları yapılmış mıdır? (1969 yılından bugüne ka
dar) yapılmış ise hangi şekillerde, kaç m2 ve kaç lira
dan almış veya satmıştır? 

2. — Konut, sanayi tesis ve turizm bölgeleri ve 
kamu tesisleri için arazi ve arsaları kişilere veya ku
ruluşlara kaç liradan ve kaç m2 vermiştir? Bir liste 
vennek mümkün müdür? 

3. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sermayesi 
kaç milyon liradır? Kurulduğu tarihten sonra Bakan" 
îar Kurulu karan ile sermaye artırımı yapıldı mı? 

4. — Bilindiği gibi, konut, sanayi ve turizm ihti
yaçları ile diğer kamu tesisleri için planlanmış saha
lar içinde kalan özel ve tüzelkişilere ait arazi ve ar
saları ve varsa bunlar içinde veya üzerinde bulunan 
bina veya sair tesisleri Bakanlığınız kamulaştırmaya 
yetkilidir. Kamulaştırılan özel ve tüzelkişilere ait arsa 

Lve arazi var mıdır? Gene kamulaştırılan bina veya 
tesis var mıdu? Varsa bir liste vermek mümkün mü
dür? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Dosya : 100 
Sayı : C/3-100 

Konu : İstanbul Milletvekili Şük
riye Tok'un Yazılı Soru 
önergesi Hk. 

9 . 11 . 1976 
MfJlct Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 14.10.1976 gün ve 
7/1436, 4851/38300 sayılı yzı. 

İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünün arsa alış ve satışlarına dair Ya
zılı Soru Önergesine karşılık olarak hazırlanan ce
vaptan iki nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

I İmar ve İskân Bakam 
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İstanbul Milltvekili Şükriye Tok'un Yazılı Soru 
önergesine karşılıktır. 

1. — Arsa Ofisi Kuruluşundan bu güne kadar ku
ruluş gayesine uygun olarak arsaların aşırı fiyat ar
tışlarına mani olmak için arsa alış ve satışları yap
mış bulunmaktadır. Bu güne kadar edinmiş olduğu 
arazi ve arsalar 23 225 000 m2 olup bu miktarın 
8 878 000 m2 si hazineden devir yolu ile, 14 347 000 m2 

si de özel şahıslardan kamulaştırma yolu ile alınmış
ta. 

Bu arsalar için hazineye 52 075 000 TL. şahıslara 
ise 106 773 000 TL, olmak üzere cem'an 158 448 000 
TL. ödenmiştir. 

«Arsa Ofisinin kamulaştsrma yoluyla aldığı arazi 
ve arsalar, onbinleri bulan muhtelif parsellerden te
şekkül ettiğinden bu parsellerin herbirine, kıymet tak
dir komisyonlarınca talîdir edilen kıymetlerinin, alı
nış tarihlerine ve yerlerine göre çok farklılık göster
mesi, keza aynı parseldeki hissedarların bile kendi 
hisseleri için farklı beyanlarda bulunmaları, bir kısım 
parsellerin alınış bedellerinin sonradan mahkemelerde 
açılan tezyid davaları neticesinde değişmiş olması 
gibi sebepler dolayısıyle onbinleri aşan ba parsel
lerin her birinin alınış bedellerini ve keza satış be
dellerinin, ayrı ayn listeler halinde göstermek im
kânsız bulunmaktadır. Keza, Hazineden devir yoluy
la alman binlerce parsel için de ayrı ayrı ahş değer
leri tespit edilmiş olduğundan bunlar içinde bir liste 
tanzimi mümkün olamamıştır, 

Bu bakımdan Hazineden ve şahıslardan alınan 
arazi ve arsalar ancak toplum iki kalemde ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Ofis perakende parsel değil, belli bir 
amaç için planlanmış bölgeleri satışa çıkardığından, 

bölge içindeki Hazine ve şahıslardan alınmış olan par
sellerin tamamı için toptan tek bir satış fiaü tespit 
ederek sattığı cihetle, Hazmeden geçen arazi ile şa
hıslardan geçen arazinin ayrı ayrı satış fiyatlarım be
lirtmeye imkân olmadığından, satış bedelleri toptan 
gösterilmiştir.» 

2. — Arsa Ofisinin bugüne kadar satmış olduğu 
arazi ve arsaların, 

a) Yeri 
b) Kullanma amacı, 
c) Satış bedeli 
d) Alıcı kuruluşunun adı ekli listede gösteril

miştir. 

3. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sermayesi 
250 milyon liradır. Bugüne kadar, Bakanlar Kuru
lu Kararı ile sermaye artımı yapılmamıştır. 

4. — 1 nci maddede alındığı belirtilen 23 225 000 
m2 arazi ve arsadan 14 347 000 m2 si özel ve tüzel
kişilerden kamulaştırma suretiyle aimnııştır. 

Arsa Ofisi, planlanmış bölgelerde arazi ve arsa 
almaktadır. Ancak bu arazi ve arsalar üzerinde muh-
tesat da (bina, ağaç, mahsul, vs.) mevcutsa kamu
laştırmada kıymet takdir komisyonları bunlar için 
de bir bedel takdir etmekte ve maliklere (emlâk ver
gisi beyanı esası üzerinden) ödenmektedir. 

Bu güne kadar kamulaştırmalarda arazi ve arsa
lar üzerindeki muhtesat: Baraka, kulübe, ağaç, ve mah
sul niteliğinde olup % 1 in dahi altında ve çok cüzî 
dir. Bu bakımdan bir liste çıkarmak mümkün bulun
mamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakam 
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Yeri Kullanım amacı 

Ankara Çubuk 
Kars - Karacaören 
Kars - Bozkale 
Adana - Karalar 
Kütahya - Merkez 
Ankara - Macun 
Erzurum 

Zonguldak - Merkez 
Mardin - Merkez 

Çerkezköy 
Ankara - Tandoğan 
Aydın - Merkez 
istanbul - Ümraniye 

İstanbul - Zeytinburnu 

Edirne 

Kamu hizmet ve tesisleri 
» » 
» » 
» » 

Benzin İst. 
Kamu hizmet ve tesisleri 
Organize Sanayi 

Konut 
Küçük sanatkârlar sitesi 

Organize Sanayi 
Kamu kurum ihtiyacı 
Küçük sanatlar sitesi 
Sanayi 

Sanayi depolama alam 

Konut 

Denizli Konut 

Yüzölçümü Satış bedeli 

15 740 
24 000 
112 500 
16 700 
11 540 
78 091 

1 085 791 

6 333 
182 625 

4 463 509 
6 354 
94 132 
696 344 

151 596 
15 200 
56 938 
540 520 
13 278 

1 813 871 
8 686 328 

253 320 
273 937 

26 811 057 
10 770 822 

910 132 
7 837 985 

T. Ha 
Et Ba 
T. Çim 
İller B 
Şahıs 
Anka 
a) M 
b) T 
Güve 
Mard 
Yapı 
Müte 
Ordu 
Aydın 
a) M 
Kurm 
b) A 
ve M 

38 605 13 246 775 Nakli 
Koop 

560 839 11 216 805 a) M 
b) T 
c) T 
d) 1 

160 296 000 Deniz 
Köyü 
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5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalın, Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 6 . 10 . 1976 tarihli 140 
ncı Birleşiminde yapılan yoklama işlemindeki usul
süzlük iddialarına ilişkin sorusu ve Millet Meclisi 
Başkanı Kemal Güvenin yazılı cevabı. (7/1455) 

7 . 10 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin 6 . 10 . 1976 günlü 140 ncı Bir

leşiminde, yoklama işleminin İçtüzüğün 58 nci mad-
desi uyarınca aşağıda özetle sunacağımız biçimde 
yapılmış olması nedeniyle konuyla ilgili sorularımızı 
İçtüzüğün 98 nci maddesine göre yazılı olarak cevap
lamanızı saygıyle arz ederiz. 

Grup Başkanvekiii 
Hayrettin Uysal 

1. — İçtüzüğün 58 nci maddesi gereğince yapıl
ması gereken yoklama işleminde elektronik oy düğ
meleri (ışıklı yoklama cihazı) nın kullanılması usul
den midir? Bugüne kadar böyle bir yanlış uygulama 
yapılmış mıdır? 

2. — Işıklı yoklama cihazı kullanılırken, 58 nci 
madde uyannea yoklama isteminde bulunan 10 üye
nin de ışıklı oy cihazındaki düğmeye basması ile ya
pılan oylamada tabloda beliren sayıya ayrıca 10 raka
mının eklenmesi doğru bir işlem midir? 140 ncı Bir
leşimi yöneten Başkan bu tür bir hesap işlemi yapa
rak Yüce Meclisi yanıltmış olmaz mı? 

3. — Söz konusu ışıklı oy cihazıyle yapılan yok
lamada, 140 ncı Birleşimi yöneten Başkana bir yan
dan ışıklı tabloda belirecek rakama ayrıca yoklama 
istemi önergesinde imza sahiplerine ait sayının ek
lenmemesi başlangıçta belirtildiği halde, bu ikaza da 
itibar etmeyerek iki farklı yoklama sistemini bir ara
da uygulamaya çalışması, Millet Meclisinde bugüne 
kadar benzeri görülmemiş bir partizanlık örneği değil 
midir? 

4. — 140 ncı Birleşimi yöneten Başkan bununla 
da yetinmemiş ve ışıklı yoklama cihazında teknik 
arıza olduğunu, yoklama sonuçlarının ışıklı panoda 
ve yan tablolarda görülemeyeceğini ifade ederek, 
teknisyenden aldığı bilgi ile yoklama işlemini geçersiz 
hale getirmiştir. «Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun
dur» yazısının bulunduğu panoyu Meclisten gizleye
rek bu panoda yoklama sonucunun belirmesine engel 
olan Başkanın bu tutumunu bugüne kadar örneği gö
rülmemiş vahim bir partizanlık olarak nitelemekteyiz. 
140 ncı Birleşimde Mecliste çoğunluğun bulunmadı
ğını yoklama sonucunun panoda açığa çıkmasına en

gel olarak, görevini kötüye kullanmak suretiyle Yüce 
Meclisi yanıltmıştır. 140 ncı Birleşim bu haliyle ge
çerliliğini kaybetmiştir. Buna rağmen Meclisi yöne
ten Başkan partizan tutumunu sürdürmüş ve men
subu bulunduğu partinin Meclisi terk eden üyelerinin 
tekrar Meclise geri getirilmelerine olanak tanıyan 
zamanı, partisine kazandırmakta kendisini görevli 
kılmıştır. 

5. — Birleşime 10 dakika ara verdikten sonra 
2 nci oturum başında yoklamanın geçersiz olduğu
na dair itirazları da dikkate almamaya özen göster
miş, ancak mensubu bulunduğu partinin genel baş
kanının yerinden ayağa kalkarak ad okunmakla yok
lama yapılmasını istemesi üzerine bu kez ad okuna
rak yoklama yapılmasını işleme koymuştur. Zama
nın ilerlemesi üzerine saat 19.0'0'a yaklaşırken ve yok
lama devam ederken bir ara kararı, oya sunarak iş
lem bitinceye kadar çalışmanın devam etmesi kararı
nı almıştır. Oysa çoğunluk olmadığı iddiası ile yok
lama yapıldığına göre, çoğunluk olup olmadığı belli 
olmadan bir kararın alınamayacağı da açıktır. Bu ka
rar dahi bugüne kadar bir örneğine rastlanmayan ge
çersiz bir karar değil midir? 

Bugüne kadarki ara yoklamalarda saat 19.00 ol
duğu zaman Birleşimin kapanması Meclis geleneği ve 
İçtüzük gereği olduğu halde, 140 ncı Birleşimi yöne
ten Başkan C. H. P.'li Milletvekili Sayın Nurettin 
Karsu'ya ceza verme isteğini gerçekleştirmek tutku-
suyle bu yanlış, Tüzük dışı uygulamaya başvurmuş
tur. Çoğunluğun olup olmadığı belli olmayan bir süre 
içinde Meclisin çalışma saatini uzatmak için alınan 
muallel (havada) bir kararla ceza verme işleminin 
hukukî dayanağı var mıdır? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 11 .1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/1455 - 4879-38434 

Sayın Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili; 

ligi : Başkanlığımıza yönelttiğiniz, 7 . 10 . 1976 
tarihli yazılı soru önergeniz. 

Millet Meclisi Genel Kurulunda yoklama biçimi, 
İçtüzüğümüzün 58 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 
«Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya 
Başkan lüzum gördüğü zaman ad okunmak suretiyle 
yapılır.» şeklinde hükme bağlanmıştır. Buna göre, 
yoklama biçiminin takdiri Başkana bırakılmıştır. 
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Elektronik oylama düğmelerine basmak suretiyle 
yoklama, oylama cihazı arızalı olmadığı sürece yapı
labilir. Bugüne kadarki uygulamalarımızda, oylama 
cihazının anzalı veya hatalı olduğuna ilişkin bir itiraz 
yapıldığında ve bu itirazın, oylamanın sıhhatine şüp
he düşürecek nitelikte olması halinde, elektronik ci
hazla yoklama yerine ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılmıştır. 

İçtüzüğümüzün 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre yapılan yoklama sonucu alınmadan oylamaya 
dayanan herhangi bir işlemin yapılmaması gerekir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, sünger 
avcılarının ekonomik ve .sosyal durumlarına ilişkin 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1459) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda •« Tarım ve Hayvancılık 
Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

7 . 10 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 

Soru : 
1. — Bu sezon, ne kadar sünger elde edilmiştir? 

2. — Ülkede sünger avlayan kaç tekne vardır? 

3. — Tekne sahiplerine kredi olarak ne miktar 
para ödenmiştir? Bu miktar süngerciliği geliştirmeye 
yeterli midir? 

4. — Krediyi artırıcı önlem ve girişimleriniz ola
cak mıdır? 

5. — Süngerin pazarianması konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

6. — Süngerci teknelerimizin ve elemanlarımızın 
bazı dost ülkelerin sularında sünger avlanmaları için 
çalışma ve girişimler var mıdır? 

7. — Sünger avcılarının sosyal güvenceye kavuş
ması için ne düşünülmektedir? 

! T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1546 
10 , 11 . 1976 

Konu : Sayın Halil Dere'nin yazılı 
soru önergesi Hk. 

Mület Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1459-4898/38556 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından; 
sünger avcılarının ekonomik ve sosyal durumlarına 
ilüşkin olarak; Bakankğınuza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından; 
sünger avcılarının ekonomik ve sosyal durumlarına 
ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabı. 

1. Bu yıl istihsal edilen sünger miktarı 25 ton ci
varındadır. Bu miktarın % 70'i Ege kıyılarından, 
% 20'si Marmara'dan, % 10'u da Akdeniz'den elde 
edilmiştir. 

2. Ülkemizde sünger istihsalinde kullanılan tekne
lerin mevcudu; 25 kankava gemisi, 25 dalgıç gemisi, 
30 maskeli sünger av teknesi olmak üzere 90 adettir. 

3. Süngercilere Ziraat Bankası kanaiiyle çevirme 
ve donatım olmak üzere iki şekilde kredi verilmek
tedir. Çevirme kredisi olarak 30 dalgıç motoru için 
25 000 - 40 000 TL. arası, 13 kankava motoruna 
10 000 - 25 000 TL. arası ve maskeli av motoruna 
1 000 TL. olmak üzere 45 000 - 65 000 TL. arasında 
çevirme kredisi verilmiştir. Yine Ziraat Bankası eliy
le Bodrumda 10 sünger müstahsiline 30 000 - 45 000 
TL. arasında donatım kredisi verilmiştir. 100 000 li
raya kadar donatım kredisi alan müstahsil vardır. 

4. Halen verilen krediler süngercilerimiz için ye
terli isede süngerciliğimizin modern şekilde yapılma
sını sağlamak için kredi limitlerini 100 bin TL.'ye 
çıkarılması gerekmektedir. Diğer taraftan bu kredi
lerde kefil, faiz ve formalite kolaylıklarına ihtiyaç 
oüduğu kanısındayız. 
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5. Yurdumuzdan sünger ihracatı İspanya, Avust
ralya, Kanada, İsveç, Almanya, İtalya, Yunanistan, 
Fransa, A. B. D., İngiltere, Japonya ve Belçika'ya 
yapılmaktadır. 1972 - 1975 döneminde senelik ihra
cat vasatimiz 2 261 000 TL. değerinde 8 tondur. 

6. Süngercilerimizin ekserisi dış ülkelerde, özel
likle Libya'da çalışmak istemektedirler. Bunun için 
1974 senesinde Dışişleri Bakanlığı kanahyle Libya'ya 
müracaat edilmiştir. Libya'nın avlanan süngerden 
% 51 pay isteği fazla bulunmuş, süngercilerin 
°/o 27,5 hisse teklifine henüz bir cevap alınamamış
tır. Aynı teklif Kıbrıs Türk Federe Devletinde ya
pılmış ise de o da kesin bir sonuca bağlanamamış
tır. 

7. Süngercilerimizin sosyal güvenceleri konusunda 
herhangi bir teklif ve teşebbüs olmamıştır. Sünger
ciler hisse usulü ile çalıştıkları için sosyal sigortalar 
kapsamına giremediklerinden Bağ - Kur kapsamına 
alınmalarını istemektedirler. 

7. — Muğla Milletvekili Ali Dönerlinin, 1957 yı
lında Marmaris'te olan depremden sonra yaptırılan 
konutların bazılarının dağıtılmayı^ nedenlerine ilişkin 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un ya
zılı cevabı. (7/1465) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı saygılarımla rica ederim. 

7 . 10 . 1976 
Muğla 

Ali Döğerli 
1957 yılında Türkiye ve Marmaris'te olan deprem

den sonra Bakanlığınızca yaptınlan konutların hak 
sahiplerine 1961 ve 1964 yılları arasında dağıtımı 
yapılmış ve Fethiye'de 68, Marmaris'te 23 konut da
ğıtım dışı kalmıştır. 

Bu konutların gerçek hak sahiplerine Bakanlığı
mızca yapılacak en adil ve objektif ölçülerle dağıtıl
maları için 1969 yılından itibaren pek çok girişimle
rim, Bütçe Karma Plan Komisyonunda konuşmam 
ve üç yıl Bakanlığınızın bütçesi görüşülürken sorula
rım olmuştur. En son 1976 yüı bütçesi Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülürken sorduğum soruma 
da henüz cevap almamış bulunmaktayım. 

Bakanlığınızca dağıtımları bugüne kadar yapılma
dığı için bu konutlar Danıştay kararı ile bazı kimse
lere verilmektedir. Bir taraftan konutsuz ve gerçek 
hak sahipleri varken 12 yddır bu evlerin dağıtılma-
masının sebepleri nelerdir ve bunları en kısa zaman
da dağıtılmasını sağlamayı düşünmekte misiniz? 

I T. C. 
I İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 11 . 1976 
I Bakanlık Baş Müşavirliği 

Dosya : 104 
Say! : C/3 -104 

Konu : Muğla Milletvekili Ali Dö-
I ğerli'nin yazdı soru önerge&i Hk. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1465, 4904/38562 sayılı yazı. 
Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin «1957 yılında 

I Marmaris'te olan depremden sonra yaptınlan konut-
I larm dağıtılmayış nedenlerine» dair yazdı soru öner-
I gesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan iki nüsha 
I ilişikte sunulmuştur. 
I Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Nurettin Ok 
I . İmar ve İskân Bakanı 

I Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin yazılı soru öner-
I gesine cevaptır. 
I Fethiye ve Marmaris'te 1957 yılında meydana ge-
I len deprem afetzedelerine yardım için 7010 sayılı 
I özel Kanun çıkartılmış ve bu kanun hükümlerine gö-
I re kendilerine konut yapılması gerekli hak sahipleri 
1 tespit edilip, hak sahibi miktanna göre de konutlar 
I yapılmıştır. 

I Ancak; hak sahiplerinin tespitine yapılan itirazlar 
I ve şikâyetler üzerine 1960 - 1961 yıllarında Bakanlı-
I ğunız Teftiş Heyeti Başkanı, Başmüfettişi ve o za-
I manki Afet İşleri Reisliği elemanlarının da iştiraki 
I ile kurulan bir heyet tarafından hak sahiplerinin 
I durumu yeniden incelenip, 7010 sayılı Kanuna göre 
I hak sahibi olmaması gereken Fethiye'den 70 ve Mar-
I maris'ten de 26 afetzedenin hak sahiplikleri iptal edi-
I lerek kendilerine verilen konuttan geri alınmıştır. 
I Hak sahibi olmayan bu afetzedelerden alınan ko-
I nutlar Maliye Bakanlığına devredilmiş ve memur ko-
I nuru olarak kullanıla gelmiştir. 

I 7269 sayılı Kanunun 1051 ile tadilinden sonra 
I 31 nci maddeye göre; yeniden değerlendirmeye tabi 
I tutulması düşünülerek bu konutlar Maliye Bakanlı-
I ğından geri alınmıştır. 
I Ancak; bu konutlardan almak için müracaat eden-
I Ierin çokluğu aradan uzun senelerin geçmiş olması 
I nedeniyle sıhhatli bir tespit yapılamayacağı ve kamu 
I kuruluşlarının da bu konutların yine Maliye'de kalıp 
I kiralık memur konutu olarak kullanılması isteği kar-
| şısmda, adı geçen konutların 31 nci maddeye göre 
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tekrar Maliye Bakanlığına devri uygun görülerek, 
Maliye Bakanlığı ile gerekli temaslara başlanılmıştır. 

Bu arada evlerinde kiracı durumunda olanlar, 
oturmakta oldukları evlerinin depremde yıkılmış ve
ya ağır hasar görmüş olduğu binaenaleyh kendilerine 
de konut tahsis edilmesi gerektiğini ileri sürerek Ba
kanlığa müracaat etmişlerdir. 

Yapılan incelemede bu gibilere konut verilmesinin 
mümkün bulunmadığı sonucuna varılarak kendilerine 
bu yolda tebligat yapılmıştır. 

Bu tebligat üzerine kiracı durumunda olanlar ken
dilerine konut tahsis edilmesi talebi ile Danıştaya 
dava açmışlar, Fethiye'de 51 kişinin, Marmaris'te 2 
kişinin davaları lehlerine neticelendiğinden gereği ya
pılmak üzere mahalline gereken talimat verilmiştir. 

Neticelenen bu davaların dışında Danıştay'da ha
len çok sayıda davanın derdest olması ve Maliye Ba^ 
kanlığı ile başlatılmış olan temasların neticelendiril
memiş bulunması sebepleri ile henüz dağıtılmamış 
olan konutların dağıtımına imkân bulunmamakta
dır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

6'. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz K<araosman-
oğlu'nun, Rize ilinin 1976 - 1977 yılı yatırım prog
ramlarına ilişkin sorusu ve Başbakan ve kendi adına 
Bayındırlık Bakanı Vehim . Adak'm yazılı cevabı. 
(7/1474) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 3 . 10 . 1976 

Rize Milletvekili 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

Soru : 
Ecevit Hükümetinin 1974 yılı bütçesi görüşülür

ken ortaya attığım ilgili genel müdürlüklerle Devlet 
Planlama örgütünün de tasvibinden geçirdiğim aşağı
daki konulardan. 

1. — İyidcre - İspir - Erzurum yolu ile Af deşen 
yol ayrımı Ayder turistik yolunun yetersiz makine 
parkı, yetersiz ödenekler ve bu ağır tempo ile hangi 
yılda tamamlanabileceği? 

2. — Rize şehir içi geçidinin ne zaman bitirilebi
leceği? 

3. — 1976 yatırım programımızın 29 ncu sayfasın
da yeralan ve ihalesi tamamlanan Rize balıkçı barına
ğı tevsii mendireğin uzatılması. 

Pazar Kirazlık mahallesi balıkçı barınağı. 
İkiztepe (Laroz) barınma yeri. 
Ardeşen barınma yeri. 
Derepazarı - Yanıktaş çekek yeri onarımı. 
Fındıklı - Aksu mahallesi çekek yeri inşaatları

nın geleceğinden Rize'liler endişe duymaktayız ne za
man başlanabilecektir? 

4. — Yukarıda sıraladığım revize proje tutarları 
58 700 000 TL. tutarındaki projelere 1976 bütçesin
den 4 400 000 TL, ayrılabildiğine göre, bu tempo ile 
bu yatırımlar 14 yıl sonra tamamlanabilecektir. Bu
na karşın Devlet Planlama Teşkilâtı örgütünün öne
rilerine göre iki yılda bitirilmesi gerekmektedir. Za
man planlaması bakımından bu yedi katlık çelişki ko
nusunda Bakanlığınızca ne düşünülmektedir? 

5. — Rize - Gündoğdu - Hamidiye balıkçı barı
nağı 1977 yatırım programına alınabilecek midir? 

6. — Devlet Anaplamnın, Devlet Planlama Ör
gütünün dahi malumatı ve hazırlıkları dışında tutar
ları Trilyonları aşan oy aldatmacası hesapları ile ya

pılan gülünç ve sahte yatırım yutturmacılarınızın Ri
ze'de ve tüm Türkiye'de başlangıç ve bitim tarihleri 
ne olacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 
Sayı : 3812 10 . 11 . 1976 

Konu : Rize Milletvekili Osman Yılmaz 
Karaosmanoğlu'nun yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 gün ve 7/1474 - 4913/38571 

sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Osman Yılmaz Karaos

manoğlu'nun Başbakanlığın ve Bakanlığıma cevap
landırma isteği ile sundukları yazılı soru önergesi 
Başbakanlığın 3 . 11 . 1976 tarih ve 106 - 43/12624 
sayılı yazılan ile tensipleri üzerine aynı zamanda 
Başbakan adına da olmak üzere aşağıda cevaplandı
rılmaktadır. 

1. — Oy id ere - İspir - Erzurum güzergâhındaki Ri
ze - İspir hududu projesi ile Ardeşen aynmı - Çamlı-
hemşin - Aydar Ilıcası yollarına mevcut imkânlarımız 
çerçevesinde makine ayrılmakta olup 1976 yılında Ri
ze - İspir Hd. yoluna 8 000 000 Ardeşen ayrımı - Çam-
lıhemşin yoluna 1 500 000 ve Çamhhemşin - Aydar 
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Ihcası yoluna 1 700 000 lira ödenek ayrılmıştır. 
Çalışma programımıza göre her iki yol da 1980 

yılında tamamlanmış olacaktır. 
2. — Rize şehiriçi geçişi ikmal inşaatı ihaleye çı

karılmıştır ve yolun 1978 yılında tamamlanması plan
lanmıştır. 

3. — Rize balıkçı barınağı 3 . 6 . 1976 
Pazar Kirazlık mahallesi tevsii 14 . 7 . 1976 
ikiztcpe (Taroz) barınma yeri 14 . 7 . 1976 
Ardeşen barınma yeri 14 . 7 . 1976 
Balıkçılar barınma yeri 14 . 7 . 1976 

da sözleşmeleri aktedilmiştir. Proje ve şantiye hazır
lıkları tamamlanmak üzeredir. Bu yıl programlarında 
öngörülen ödenek harcanacaktır. 

Derepazarı - Yaıııktaş Çekek yeri onarımı bitmiş, 
Fındıklı - Aksu mahallesi Çekek yeri inşaatı (1) aya 
kadar tamamlanacaktır. 

4. — 3 ncü maddede yazılı projelerin 58 700 000 
lira toplam bedelli olduğu ifade edilerek, 1976 büt
çesinden 4 400 000 lira sarfedilecek bu işlerin 14 yıl 
süreceği iddiasını kabullenmek imkânsızdır. Toplam 
proje bedelinin yıllara dağılımı müsavi olmayıp aşa
ğıdaki şekilde planlanmıştır. 

1977 1978 1979 

23 000 000 19 000 000 6 000 000 

Programa uygun ödenek tefriki halinde işler (3) 
yıl sonra 1979 malî yılı sonunda bitecektir. 

5. — Rize - Gündoğdu - Hamuda (Hamidiye) 
mahallesine balıkçı barınağı yapılması düşünülme
mektedir. Bu yöre barınak inşaatı bakımından önce
lik derecesine sahip değildir. 

Ancak 1977 yılı yatırım programında ödenek du
rumuna göre Çekek yeri inşaatı planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1975 nü
fus sayımı sonuçlarının açıklanmay ışına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın yazılı 
cevabı. (7/1502) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarım
la dilerim. 26 .10 . 1 976 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Her genel seçimde illerin çıkaracağı milletvekili 

sayısı 306 ncı sayılı Milletvekilleri Seçimi Yasasının 
4 ncü maddesine göre son nüfus sayımı ile belli olan 
Türkiye ve iller nüfusuna göre Yüksek Seçim Kuru
lunca saptanır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Mehmet Arı-
türk 1975 nüfus sayımı sonuçlarının 1977 yılı sonuna 
kadar açıklanamayacağını bildirmiştir. 

Bunun üzerine sizde, yetkiniz olmadığı halde, Yük
sek Seçim Kurulunun yetkisine tecavüz ederek, 1977 se
çimlerinin 1975 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılaca
ğını söylediniz. Ama yetkiniz, göreviniz ve sorumlulu
ğunuz içinde olan sayım sonuçlarının hemen bitirilece
ğini söylemediniz. 

Daha evvel de nüfus sayılarının 5 senede bir de
ğil 10 senede bir yapılmasını önermiştiniz. 

Bu konudaki tutumunuz bir tüm olarak incelendi
ğinde, millet oylarıyle iktidara gelmek üzere olan 
C. H. P. ye bu seçimde 8 - 1 0 milletvekilliği kaybettir
meye çalıştığınız anlaşılıyor. 

1975 de yapılan nüfus sayımını, görevini kötüye 
kullanarak sonuçlandırmayan ve 1977 sonuna kadar 
da sonuçlandırmayacağını açıklayan, böylelikle millet 
iradesinin tecellisini engelleyeceğini zan ederek teşeb
büse geçen Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı ve varsa 
diğer sorumlular hakkında ceza ve disiplin kovuşturul-
masına geçilmiş midir? 

Geçilmemişse neden geçilmemiştir? Gcçilmişse ne 
zaman geçilmiştir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 

EB/ÖB/906 - 309 10 . 11 . 1976 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
1975 yılı nüfus sayım sonuçları hakkındaki 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1976 tarih ve 7/1502 - 4966 - 39177 

sayılı yazı ve eki. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1975 yılı Ge
nel Nüfus Sayım sonuçları hakkındaki yazılı soru öner
gesine verilen karşılık ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakanı 
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Cevap : 
Nüfus sayımlarının amacı sadece seçimler için lü

zumlu verilerin derlenmesi değildir. Seçimler için lü
zumlu verilerle birlikte ülkenin sosyo - ekonomik ya
pısının tespiti ve bu yapıdaki değişikliklikleri analitik 
olarak ortaya koyacak verilerin deılenmesidir. 

Nüfus sayımlarının kesin sonuçlarından bir istatis
tikçinin anladığı mana belirlenen amacı ortaya koya
cak şekilde çalışmaların sürdürülmesi ve sonuçlandırıl» 
maşıdır. 

Nitekim 1970 Yılı Nüfus Sayımı sonuçları bu an
lamda daha yeni tamamlanmıştır. 

1975 Genel Nüfus Sayınımın bu anlamdaki sonuç
ları 1977 yılı sonuna doğru alınabilecektir. 

Yüksek Seçim Kurulunun genel nüfus sayımlanyle 
ilgili olarak daha önceki isteklerine uygun bilgi taleple
rini Devlet İstatistik Enstitüsü şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan böyle de zamanında karşılayacaktır. 

. . . > . . . 

Yüksek Seçim Kurulunun isteklerinin yerine getiril
memesi diye bir husus söz konusu değildir. 

Nüfus sayımlarının 5 yılda bir değil 10 yılda, ve
ya hükümetlerin lüzum göstermesi üzerine yapılması 
için 53 sayılı Kanunun tadili teşebbüsü 1963 yılından 
beri yapılagelmektedir. Gelişen istatistikî metotoloji 
5 yılda bir nüfus sayım yapma mecburiyetini ortadan 
kaldırmıştır. Nitekim ileri batı ülkelerinde durum böy
ledir. Ayrıca Birleşmiş Milletler de nüfus sayınılanum 
tarım ve sanayi sayımları gibi 10 yılda yapılmasını tav
siye etmektedir. Nüfus sayımlarının 10 yılda bir yapıl
ması için 53 sayılı Kanunun tadili hakkındaki Kanun 
tasarısı T. B. M. M. Komisy onlar mdadıı. 

Hizmetler yerinde ve zamanında yapıldığından Dev
let İstatistik Enstitüsü yetkilileri hakkında herhangi bir 
kovuşturma veya disiplin cezası sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Kemal Eı kovan 
Devlet Bakam 

>G< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
7 NCl BİRLEŞİM 

11 . 1 1 .1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİ>R ,ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Aklkiray 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, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

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

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 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 tutumu-: 
nu 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 İçtJüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

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

8. •— Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 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 A'bmet Buldanlı ve 9 J 
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, MMet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Bmin Biten Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kân, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge-
relkli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açimasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — İzmir 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, 
MJMet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

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

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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — İçel 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gülbre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 nçü madde-

f teri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanveikilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi 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 olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları 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 İçtüzüğünün 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
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar* 
kadaşının, Yahya DemireTe ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil* 
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıylç Anayasanın 88. nçi, Millet Meclisi Îçtüzü-



günün 102 noi maddeleri uyaranca bir Meclis Araş
tırması açtftmasıma iişkim önergesi (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Bufdanlı ve 9 
aricadaşımım, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-
tışmailarımım nedenlerimi saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 udi, Milet Meclsi içtüzüğünüm 102 nci 
maddeleri uyaranca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkim önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayımın nedenlerim saptamak 
amacıyle Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 mdi maddesi uyarımca bıir Meols Araş
tırması açılmasına iililşkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyonkaraıhisar Miietvekfii Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, toptanumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen aç ve 
dış etkenterle afhmacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102 
mdi makîdeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Bundur Miiettvektüli M Sanlı ve 15 ar
kadaşınım, güH üreftimılimd geliştirmek, üreticimin ör-
gütienmesini ve finansmanım sağlamak içim gerek
li- tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, 
Millet Meclsi İçtüzüğünüm 102 nci maddeleri uya
rımca bıir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasalda belirtilen ilkelere 
uygum oftup olmadığım ve meydana gelen olaylarım 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasamın 
88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünüm 102 ncd mad
deleri uyarımca bıir MecÜs Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 aricadaşımım, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle cam ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak (tedbirlerle, Llice deprem felâketzede
lerime gönderilen yardımım yerime ulaşıp ulaşma
dığını ısaptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, Mil
let Meclsi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarımca 
twr Meclis Araştırması açılmasına ilişkim önergesi. 
(10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşımın, vergi iadesi sistemimin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğimi bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatım naniği sektörle yapılır
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyaranca bir Meclis Araştırma
sı acıkmasına ilişkim önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Müetvekİtt Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşımın, müstehcen neşriyat ile Türk sine-
macjâğmın sorunlarım tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Milet 
Meclsi İçtüzüğümün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iîîşkin önergesi, 
(10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrafaüm Hartoğlu 
ve 9 arkadaşınım, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkıü bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasamın 88 nci, Müet Meclsi İçtüzüğünüm 102 
nci ınaddeleri uyaranca bar Meclis Araştırması açıl
masına tüşkin ömengesi. (10/47) 

33. — Hatay MiietveMİi Maük Yılmam ve 15 
aricadaşımım, Petrol Ofisinim kuruluş amacıma uy
gum olarak çalışıp çalışmadığımı, yapılan nakil ve 
artamaîarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Müet 
Meclisti İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkıim önergesi. 
(10/48) 

34. — Sivas Mİffletvefcii Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonoımâsıime verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünüm 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açı&nasına ilişkin önergesi 
(10/49) 

35. — İçel Mİtetvekdli Çetdrn Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğMmi sorumunum ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasamın 88 
nci, Müet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Mecüs Araştırması açılmasınla ilişkim 
önergesi. (10/50) 

36. — İzmir MiBetvekÜ Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşımın, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olaylarım nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacııyle, Anayasa
mm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ıffişkiim önergesi. (10/51) 

37. — Urfia Mffletvekü Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyomlarımım 
siyasî amaçlarla â emrine bağlanmasının doğuraoa-



ğı mahzurları ve 'dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca 
tor Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/52)-

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Geibe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığım nddenlerini ve hükümetlerce izlemen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poltifcaüarjmım üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasamın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünüm 102 noi 
maddeleri uyanınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarımın Yunan Askerî makamlarımın eMınıe geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerek1! tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mûtat Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyanınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkim önergesi, (10/54) 

40. — Eskişehir MilletvekiliMurat Kâihyaıoğlu ve 
12 arkaidaşınm, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 möi, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyan 
rınoa bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

41. — Tunceli MilMvekil Süleyman. Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrenaileriim öğrenim olana
ğını elimden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
mın 88 nci, Millet Meclisli içtüzüğünün 100 neü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Samlı ve 15 arka
daşımın Devlet Güvenlik M aihkemeleninim uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanım 88 noi, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faa
liyetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 noi 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşınım, çamlı hayvan destekleme atoı politikası-. 

nın ülke yararıma olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Miielt Meclisi İçtüzüğünüm 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına iişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afıyıoınkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muitlu ve 9 arkadaşımın, Kalkınana Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığımı saptamak 
amacıyle, Anayasamın 88 noi, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılnnasıına iişkin önergesi. 
(10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığımın önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

47. — Urfia Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşınım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
nim sorumlarımı ve bu sorunlarım çözüm yolarımı 
saptamak amıacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca 
bir Mecılıis Araştırması açılmasına ilişkim önergesi. 
(10/60) 

48. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşımın, sivil ve askerî cezaevlerimdekıi 
tutuklu ve mahkûmların barımma, beslenme ve sağ
lık koşularını saptamak amıacıyle, Anayasamın 88 
.nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılma
sına ii'şkıim önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunum nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığımı saptamak amacıyle, 
Anayasamım 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünüm 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşımın, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmıaları içim gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 mci, Millet Meclisti 
içtüzüğünün 102 ve 103 mcü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına diskin önergesi. 
(10/63) 

51. — Konya Miietvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yanıgınlarım se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana-



yasanın 88 iıci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 neü maddeleri uyarınca tar Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, (10/64) 

52. — Eskliışehık Mtiltlietvekilii Niyazi Onal ve 11 
anfcaldiaşiınMi, Sosyal Sigantaliar Kurumunun mal ve 
para varlığı (ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecliisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açıHmasına ilıişkiin önergesi. (10/65) 

53. — BSkûşahir Mi'iettvekiM Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkem'izdeki maden kömürü ve linyit 
yaıfcaMaıramm rezerv ve kapasitelini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Mec-fei 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 uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

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 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (1069) 

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

58. — Muğla Milletvekilli 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-

5 -
J yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
I saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
j İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 

Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 
I 60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 

11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa-
I nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum-
I lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
I Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde -
I leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş

kin önergesi. (10/7,4) 
61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar-

I kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
I Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
I personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
I ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır

ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 
I 62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 

I ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
I basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale-
I si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id-
I diaktrm doğruluğunu saptamak amacıyle, Ana yasa -
j nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
I ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
I masına ilişkin önergesi. (10/76) 

I 63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
I 11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-
I ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-
I lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
I 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
I maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması- açılma-
I sına ilişkin önergesi. (10/77) 
I 64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 

arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya-
I rarlandıfılrnası konusunda gerekli tedbirleri sapta-
I mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç-
I tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı-

I rfda yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 

I ğinin nedenleri ile bü projenin seçim yatırımı olarak 
I kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
I nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
I sına ilişkin önergesi. (10/80) 



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 mddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
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 İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

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

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

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri 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 amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

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

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddteteni uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

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

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

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

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

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 



- 7 -
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

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

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, 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 içtüzüğünün 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 içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

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

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

87. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarım ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa

nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

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

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C, H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 
sorunlarım tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
\kademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
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nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve Î03 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis AraşUrması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

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

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

97. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

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

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

101. — izmir Milletvekili Neccar Türkean ve 10 
arkadaşının* Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 - BÎRLlK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

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

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

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

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

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

109. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103. 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) . 
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l lö . — İzmir Milletvekili Yüksel Oakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

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

112. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

114. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

116. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

117. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak arna-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
1Û2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

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 İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

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

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

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

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı 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'nın, 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) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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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 Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
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 izmir - 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 sözlü 
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 Taibiî 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 Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haş'haş 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, 
Hatay'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 Büldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87^ 

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

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 
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43. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'in, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkam hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy işleri 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 Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cmiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri 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. — Afyonkaraıhisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

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

53. '•— Balıkesir Milletvekili ilhan 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 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

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

57. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına 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. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

62. — istanbul 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 faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

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

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

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

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'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 Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

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



- 12 -
71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si

gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

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

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

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

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

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

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

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

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

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

82.. — İstanbul 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 iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

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

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

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

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü 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 İşleri Bakanından 
sözlü 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 Ataov'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

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

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

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

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar-
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/173) 
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97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

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

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

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neştettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

101. — Afyonıkarahisar Millet vekilli Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so-, 
ru önergesi. (6/187) (*) 

102. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarrnın, j 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

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

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

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

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

108. — İçel Milletvekilli Süleyman Şimşek'i'n, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

109. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975^ adlı kitaba ilişkin Turizm I 

ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 

(*) 

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

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

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

113. — Zonguldak Milletvekilli Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

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

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

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

117. — Ankara Milletvekilli Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

118. — İstanbul M illet vak ili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

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

120. — Yozgat Milletvekili • Nedlim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 



121. — Kahramanmaraş M'illeifcveklili Halit Evh-
ya'nım, Bakanlığım yüksek dereceli mamurlarımdan 
bazılarımın siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Baklanımdan sözlü sora 
önergesi. (6/191) 

122. — -Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kamımdan sözlü soru önergesi (6/192) 

123. — Samsun Mlletjveik'ii Ati Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakam Zekâi Baffloğlu'nun, Spor Aka
demisinin, açılmasını gecdkltirtmesine ilişkin Başbakan. 
ve Millî Eğitim Bakamımdan sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

124. — Muğla Milfciüveikili Ahmet Buldanh'nın, 
Ortba Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerime ilişkim içişileıri Bafcasnıından sözlü 
sorusu. (6/196) 

125. — Antalya Mıjjlfeüvefciilii Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspemdos TOyatoosunum siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakamım
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

126. — Arnikana Mlile!tvek!il Neadet Evlâyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğümü demetleme teşebbüsüne dis
kin Turizm ve Tanıtma Bakanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

127. — Antalya Milletvekilli Fahri Özçeülk'ıim, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

128. — tstamıbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapak Çarşısına üşkin Devlet Ba
lkanımdan sözlü soru önergesi. ((6/226) (*) 

129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
termifoiikler için yapıllam lıarcaımalairda tasarruf ya
pılmasınla ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

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

131. — Ordu Milletvekili Semai Yazıcı'nın, fındık 
talbam fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Taran ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/1200) 

132. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/201) 
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133. — Muğla Milletvekili Ahmet Bıılkianh'nın, 
TRT Kurumu eski Gencel Müdürüne * ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/2129) (*) 

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

135. — tspaırta MMetvekiti Mustafa Cesur'un, 
Bcevit ve Irmak Hükümetleri zamıanınıda verilmiş, 
Danıştayın yürütaenim durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakıandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

136. — SM Milletvekili Nebll Oktay'ın, Başba-
ikan Yardımcısı Neemıetttdm Bribafcam ve Bayındırlık 
Bakam Pehim Adak'ın Güney Doğu gezilerimdeki 
sözlerine iişkim Başbakandan. sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

137. — Siirt Milletvekili Ndbffl Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Eribakıan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
EğMm Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

139. — Ördü Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerim nakdilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

140. — Hatay Milletvekili Salbri Ince'nim, Hatay 
filine atanan Millî Eğitim Müdürüme diskin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

141. — İstanbul Mlilletveklil Mehmet Emin Sun- . 
gur'un, tsitanlbul metrosu ve büyük belediyelerin çe-
şSiitli sorumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

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

143. — Bingöl Milletvekili Hasam Gelâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan (ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

144. — Muğla Miletvekili Hail Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine diskim Mîllî 
Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 
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145. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. *(6/23 8) (*) 

146. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Gemel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaşta 'bulundurulmasına 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

147. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Parlis'ıte Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitini Bakanından 
sözlü sioru önergesi. (6/212) 

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

149. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapmasa için gerekli tedbirlere 
iüşkiin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) <*) 

150. — Çorum Milletvekili Eteni Eken'in, kamu 
tkuruiluişlaırında yapıHan atamalara ve Danıştay karar -
larıının uygulanmamasına lişfcin Başbakandan sözlü 
soru önetrgsi. (6/243) (*) 

151. — Kars Milletvekili Doğan Arash'mn, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

152. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, Siverek 
Kız Enstitüsüne lilişkin Milî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesli. (6/245) (*) 

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

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

155. — Çankırı Milletveküi M. Ali Arsan'in, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. <6/248) (*) 

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

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

158. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıibrıs gezisine iliş
iktin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

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

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

161. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan sulcasıtfere ve ahman korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

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

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

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

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

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

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

168. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerinldekıi öğretmen tayin ve na-> 
kilerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

169. — Trabzon Miletvekili Mehmet özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine iişfcin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

170. — Balıkesir Miletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun fcapatılmia ka
rarma ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 
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171. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ

retmem tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

185. — 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) (*) 

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

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

188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitini Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

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

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

191. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/220) 

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

193. — 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) (*) 

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

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

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

197. — 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) (*) 

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



— 17 — 
199. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 

Manisa Milî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere iişkıin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

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

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

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

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

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

205. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) . 

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

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

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

209. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'in, 
Hazineye zarasr verenlerden hesap sorulup sorulıma-
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/299) (*) 

210. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Deçlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi^ 
(6/24D) 

211. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/27G) (*) 

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

213. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siıirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Müllî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

214. — 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) (*) 

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

216. — Afyorikarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta* 
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/3C5) (*) 

217. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yıllan arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakımı ve onarımı için yapılan mas-< 
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren-
oilerin okuMarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakaaımdan sözlü soru önergesi^ 
(6/308) (*) 

219. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C9) (*) 

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

221. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 
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222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül

kü - 'Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/314) (*) 

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

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

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

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

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

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

229. — Afyonkarahi'sar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

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

231. — Muğlg. Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen . ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

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

233. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı in saatiyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

234. — İstanbul Milletvekili Vahit Ya$ar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

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

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

237. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

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

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

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

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

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

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

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



245. — Balıkesir MüAtetvelkM Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

246. — 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) (*) 

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

. 248, — Adama MilitetvekTıüli Hasan CeriıtTin, Akla
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) (*) 

249. — Muğla 'Milletvekili Hafflı Dere'min, mek
tupla öğretimin ikinci sınırına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

250. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları \a ilişkin Sanayi ve Tek

noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 
251. — İstanbul MüHetvekiili Reşit Ülker'in, İs

kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*)• 

252. — Hakkâri MiletveSli MikaM îlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

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

254. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaned'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akıbeti
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 
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I 256. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaıoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

257. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlü'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

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

259. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâıhyaoğ-
Iu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

260. — İzmir MiilHetvekii Necoar Türkean'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

261. — Çanakkale Miıffletveli Oırfcıan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

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

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

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

265. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

266. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

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

268. — Amasya Milletvekili Orhan Kayman'in, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına aklı 
turnasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 
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269. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Ümver&iitesiniin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bitimleri Bölümünün engellenme-
sline düşkün Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/374) 

270. — Kenya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
(ilşkin B>aşbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

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

272. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütlü pamuk taban fiyatı ile »ihraç fiyatı ara-
sundaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

273. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi. (6/378) <*) 

274. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

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

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

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

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

279. — Antalya Milletvekili Fahri Özçeîik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) <*) 

280. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Dördüncü Beş Yillık Kalkınma Planına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/385) (*) 

281. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Etmekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

282. — İstanbul Mületveklili Reşit Ülker'in,. Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

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

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

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

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

287. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız L'isesin'den tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
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 : 1/34-2) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 
ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 .7 . 1975, 1 4 . 5 . 1976) 



— 21 — 

X 2. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) 
(S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1976) 

X 3. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları, 
(1/1) (S. Sayısı : 3.23) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 5 . 1976) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporları. (1/268).(S. Sayı
sı : 324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 5. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları, (1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağııtma tarihi : 
1 2 . 5 . 1976) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suu
di Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanmış 
'bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayısı : 322) 
(Dağıtma tarihi: 1 2 . 5 . 1976) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasına uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 1 2 . 5 . 1976) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 9. — Türkiye Cuhmuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasına uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. {1/306) (S. Sayısı : 
329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan ko-
misyoniarı raporları. (1/318) (S. Sayısı <: 330) (Dağıta 
ma tarihi : 12.5.1976) 

. X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eği
tim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/299) 
(S. Sayısı': 326) (Dağıtıma tarihi : 13 .5 . 1976) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmaisının 
onaylanmasının Uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Pian komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 13. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için Ücret tarifeleri 
saptanmasına 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) 

X 14. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş* 
meşine katılınmasının onaylanmasının uygun bulun* 
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporlar. (1/147) (S. Sayısı c 346) (Dağıta 
ma tarihi -: 24 . 5 .1976) 

X 15. — 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 La-
hey Protokolüne Katıîmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, 'İmar, Ulaştırma 
ve Turzim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıthıa tarihi : 26.5.1976) 

X 16. — Küçüklerin korunması konusunda ma. 
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raponi, 
(1/449) (S. Sayısı : 371) '(Dağıtma tarihî •: 18.6.1976) 
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X 17. — Ceza kovuşturmalarının aktarılması
n a 'dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygu
lanması halk'kında kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) 
.(Dağıtana tarihi; 22 . 6 .1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanimasınm Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. ((U/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23.6.1976) 

X 19. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun tasarisı ve Adalet ve 
Dışişleri 'komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıitlma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hulkukî Ve cezaî konularda adlî yardımlaş
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/335) (S. Sayısı ': 387) (Dağıtma 
tariM ': 6.7.1976) 

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

22. -— 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 Kom'isyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

23. — 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) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
-Sarnbrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 

cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 34Cf) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

25. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 26. — 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 İçtüzüğün 38 nCİ maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

27. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazı Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/11Q, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 29C() (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

28. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar 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) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar-
Ikıadaşırun, seçmen yaşımın 21*den 18'e indirilmesine 
ıdaıir İkamın telklfi ve içişleri ve Adalet kOımıilsyön-
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündemle alınma önergesi'. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağnöma tanühi : 18 . 5 . 1976) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına,) ve Hait 
bakıcılarına ve fconlddkltör, terelk'et memuru, gardüf--
ren, rojaikasçı, manevraca giibi Ibazı Devlet Demiiryol-
laırt mensuplarına fiilî ıhizm'et zıamimı verilmesi içlin 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eiklen-. 
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mesi, faaiklkınlda kanun teöclfi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma Ve Turıiızim. Koanlllsyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarında gündame alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi;: 1.6.1976) 

31. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıikmaisına bir 
hülkü!m eMetnimesi halkkınıda Ikanıun tasarısı ve 
Kütahya Miletvdkli İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü Ve 1630 sayılı Dernıdkler Kanununun 50 nci 
(rrtaddesinde değişiklik yapılması haiklkında kanun 
teklifi ve tç»i1§leri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağutma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

32. — Türkiye Büyük Millet Meclîsi eski üyeleri 
haklkındalki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhu^başlkanınca foir daha görüşülmek üze-
•re gerd gönderme (tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıitma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

33. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddederinin de-
ğiştliritoeisıin'e dair (kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıttaıa tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

34. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas MiHMvefcili Ahmelt Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değ^tirilhıesine dair İçtü
zük teklifleri Ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağı'tom torÜhli : 19.6.1975) 

X 35. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(kanun tasarısı ve Bütçe Karma Kolmüsyonu raporu
na dair C. Senatosu ye Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu ••: 1/354) (M. iMecElsi S. Sayısı : 206) (C. Se-
naitiosu S. Sayısı : 496) (Dağutma tarihli : 30.6.1975) 

36. — 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) 

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

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

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

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

41. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19,3.1976) 

42. — 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) 

43. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar 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 44. — 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 yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 .3 ,1976) 

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

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

47. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 .4 .1976) 

X 48. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 49. — 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) 

50. — 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 51. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 52. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 53. — 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) 

54. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 

ve 6 arkadaşının, 1475 saydı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı,: 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 55. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

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

57. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma«ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

58. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

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

60. — Muratoğlıu Mdhm'et Kaçmaz ile Osımanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

61. — İsa Günsş'e vaitanî hlizmet terbinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 62. — Buınsa M'U'liîitvelküi Kalsırn Önadüm ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 



— 25 — 
63. — Kötaıhya MiMetCvökii İnsan Ersoy ve Bın-

:göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dofeyısıyle yapılmış buluttan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

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

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

66. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitimi 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 Aykul'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) 

67. — 6132 sayıtfı At Yarışları halklkmdalki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 197f) 

X 68. — Köy İsteri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

69. — Istanlbul MMöfcvefcili Reşit Ülker'in ibina ki
raları hakkında kanun teklifi Ve İçtüzüğün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı :• 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

70. — 506 sayıl» Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
tıcü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 355) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976) 

71. — 17 . 7 . 1964 flarilh 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 alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi: 3 . 6 . 1976) 

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

73. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan 'komisyonları raporlar». (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 74. — Çıra'k, 'kalfa ve ustalı/k Ikanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

75. — 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) 

76. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 saydı 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) 

77. — 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) 

78. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
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) 
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79. — Afyorikarahiısıaır M'llleüvekili Mete Tan 

ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ım aynı konuda kamum teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 

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

81. — Balıkesir Mdletvefkilli Sadüllam Usumu ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

82. — Isitambul Kapalıçarşışımım onarımı ve iimarı 
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) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974,11.6. 1976) 

X 83. — 'Bursa Milfetvekli Kasım Önaldımı ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda 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 ndi ek) (Dağıtana taırihterâ : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 84. — Kütalhya Milletvekilli İlhan Ersoy İle Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de

ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının,, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

X 85. — Tökel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

86. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,. 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddfsiımn (A) fıkra
sının değiştirilmesine daıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 87. — 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 88. — 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 MiUet-ı 
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa-: 
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'm, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon^ 
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
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istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok* 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454,' 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 89. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygüntin, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inöbeyîi'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayrsı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve içtüzü
ğün 38 nci maddesıi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

91. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 92. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

93. — 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) 

94. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 noi 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 95. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
I gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad-
I desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 

kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 96. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy işleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

I X 97. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 98. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

99. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

j 100. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen-

I mestine dair kanun teklifleri ye Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

I 101, — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
I 8 nci maddelerinin değiştirilmesi haikkında kanun 
I tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 

(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 .7 : 1976) 
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102. — 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 jrhad-
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kânun
la 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 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

i 03. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 104. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
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) 

105. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
riVin 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) 

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

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

108. — 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) 

109. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eşli ve kızı ile Hasan Tahskıoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
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 110. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı'ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî İlimler Akademileri kanun teKİifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

111. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llhami Ertem%, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak* 
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(Millet Meclisi Birleşim : 7) 


