
D Ö N E M : 4 C İ L T : 22 TOPLANTI: 4 

• . • 

MİLLET MECLİSİ 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

21 nci Birleşim 

21 .12 . 1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
220:221 
221:223 

Sayfa 

III. — YOKLAMALAR 223,236 j 
-1 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 223 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 223 
1. — Millet Meclisi Başkanvekili ve Ordu 

Milletvekili Memdüh Ekşi'nin, Millet Meclisi 
adına deprem bölgesinde yaptıktan inceleme
ler konusunda gündem dışı konuşması. 223:225 

2. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli' 
nin, tütün ekicilerine verilen avanslar konu
sunda gündem dışı konuşması. 225 

3. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahra-
man'm, Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin ayçi
çeği alımı konusunda gündem dışı konuşması. 225: 

226 
B) Tezkereler ve Önergeler 226,231 
1. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eği

tim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/754) 226 

2. — 7 .1 2 . 1976 tarihli 15 nci Birleşimde 
okunan tezkerelerde, ilgili Başbakanlık yazı

larına dayanılarak yurt dışına görevle gittikleri 
zuhulen kaydedilen Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Alparslan Türkeş, İçişleri Bakam 
Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Kor
kut özal ve Kültür Bakam Rıfkı Danışman'm 
izinli olarak gitmiş olduklarına dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/755) 226:227 

3. — Bahkesir Milletvekili Sadullah Usumi' 
nin, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/241) 231 

4. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Gi
resun Milletvekili Hasan Vamık Tekin'in, 1479 
saydı BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/549,4/240) 231:233 

5. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Za-
rarsız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 36 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
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Sayfa 
3 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/669, 4/239) 233:234 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı ülkelerdeki yurttaşların oy kullanmala
rına ilişkin yasa önerisinin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/428, 
4/252) 234:236 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 227 

1. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 
9 arkadaşının, Van ve çevresinde meydana ge
len depremle ilgili olarak yapılan yardım mik
tarım, deprem fonunda toplanan paraların har
cama yerlerini ve suiistimal iddialarının doğru 
olup olmadığım saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 227:228 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 
arkadaşının, yakacak sorununun çözüm yolla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/138) 228:229 

3. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 
11 arkadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğret
men Lisesinde meydana gelen olayların sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu, okul kitap
tan ve Hükümetin tutumu ve 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu da, 
Emirdağ Müftülüğünün tulumu konularında gündem 
dışı bir konuşma yaptılar. 

Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kıhç'a Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'ın, 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek
noloji Bakam Abdülkerim Doğru'ya Bayındırlık Ba
kam Fehim Adak'ın ve 

Sayfa 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 229:230 

4. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 
arkadaşım», Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler 
Yüksek Meslek Okulunda meydana gelen olay
ları ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/140) 230: 

231 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 237 
A) Yazdı Sorular ve Cevapları 237 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 

çekirdeksiz kuru üzüm ihraç fiyat farkının üre
ticiye ödenmesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil BaşoP 
un yazıl} cevabı. (7/1511) 237:238 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Silif
ke emniyetinde görevli iken bekçinin ölüm se
bebi .ile bir emniyet komiserine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ceva
bı. (7/1535) 238 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İzmir Jandarma Komutanının yargıç ve savcı
larla ilgili araştırmasına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1541) 238:239 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, Devlet Personel Dairesince alınan is-
tişarî kararlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/1549)239:240 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan'a Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın vekillik 
etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri ile, 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi yedek üyeliği
ne A. P. Grupunca gösterilen adaya ait Başkanlık 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 6/86 ve 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 6/33 esas nu

maralı sözlü sorularım geri aldıklarına dair önerge-

. . .>..—rt»># «es».—<..• 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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leri okundu; adı geçen sözlü soru önergelerinin geri 
verildikleri bildirildi. 

İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, Plan 
ve Bütçe Karma Komisyonu; 

Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun da Sağlık 
ve Sosyal Yardım Komisyonu üyeliklerinden çekil
diklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alım
larda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firma
ları saptamak, rüşvet ve yolsuzluk konularını açıldı
ğa kavuşturmak amacıyle kurulan 10/79 numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi ka
bul edildi. 

Ankara Milletvekili Muammer Ahcı'nın tdare-i 
Umumiye-i Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin (2/462) doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi red-
dolundu. 

Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, Kara
yolları Trafik Kanununun 50 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin (2/356) doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi okundu; 
İçişleri Komisyonu Başkanının konuyla ilişkin açık
laması üzerine, önerge geri alındı. 

Açık oya sunulan: 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat ile C. Se

natosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, 
Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/720) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlarına) 

2. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğlu'nun, 
1897 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (B) bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/721) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan ve 6 arka
daşının, Şeker Sanayiinin 50 nci yılını doldurmuş ol
ması dolayısıyle memur ve hizmetlilerine birer aylık 
tutarında ikramiye verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/722) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ko
misyonlarına) 

4. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, 65 yaşım doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı. (1/270) (S. Sayısı: 325) ile 

Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Küçük Çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle fa
izsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) (S. 
Sayısı : 292) Birleşimin sonunda açıklanan oylama 
sonuçlarına göre, çoğunluğun bulunmadığı ve oyla
maların tekrarlanacağı bildirildi. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arka
daşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katıl
ma paylanılın kaldırılması hakkında kanun teklifi
nin (2/9) (S. Sayısı : 331) tümü üzerindeki görüş 
meler tamamlanarak 1 nci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

21 Aralık 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.02'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Mehmet Orhan Akkoyunlu Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi. (2/723) (Plan Komisyonuna) 

5. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker üe 
Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, Şehit Polis Me
muru Aydın Güler'üı eşi Sevim Güler ile oğlu Fırat 
Güler'e vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi. (2/724) (Plan Komisyonuna) 

6. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur 
ve 7 arkadaşının, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/725) (Plan Komisyonuna) 

7. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Sadi Irmak'ın, Adlî Tıp Kurumu kuruluş ve görev
leri hakkında kanun teklifi. (2/726) (Sağlık ve Sosyal 
İşler, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 12 . 1976 Cuma 

— 221 — 
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8. — Konya Milletvekilli Necmettin Erbakan ve 
7 arkadaşının, Sosyal maksatlı fon ve kredilerden faiz 
alınmaması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17.12.1976) 
(GÜNDEME) 

9. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve bazı maddeler efelenmesine dair 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek ka
bulü hakkında kanunun ek geçici 4 ncü madde (f) 
ve (i) fıkralarının değiştirtmesi hakkında kanun tek
lifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (2/573) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi: 17 .12 .1976) (GÜNDEME) 

Yazılı Sorular 
10. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in PTT 

ile ortaklık kuran Northern Elektrik Co LTD. Şir
ketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1557) 

21 .. 12 . 

7 asarı 
1. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 

ldmsesiz Türk vatandaşlarına yalık bağlanması 
hakkındaki 2022 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanan tasarısı. (1/523) (Plan 
Komisyonuna) 

Teklif 
2. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre ve 29 ar

kadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yardım ve ba
ğışlar hakkında kanun teklifi. (2/727) (İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
3. — İmar ve İskân Bakanağı Afetler Fonu Say

manlıklarının 1970 - 1975 yaları hesaplarının alınma
dığı halikında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/752) 
(Plan Komisyonuna) 

4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/753) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Sorular 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kurban 

Bayramı nedeniyle bazı otobüs şirketlerinin yolcular
dan fahiş taşıma ücreti aldıkları iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1563) 

21 . 12 . 1976 O : 1 

j 11. — Tekürdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
Tekirdağ Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eği
tini Babanından yazılı sora önergesi. (7/1558) 

I 12. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İz
mir - Bekama Göçbeyli Bucağına bağlı Yamızdam 
Köyünün el konan tütünlerine ilişkin Gümrük ve 

J Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1559) 
I 13. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Sivas 
I ili Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde tütün ekimine 
I izin verilmesine ilişkin Gsda - Tavım ve Hayvancılık 
I ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından yazılı soru öner

gesi. (7/1560) 

I 14. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Suu-
I gur'un, orta dereceli okulların öğrenci sayısı ile öğrei-
j men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazık 
j soru önergesi. (7/1561) 

I 15, — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, îstan-
j bul - Mimar Sinan Köyündeki Akçimento Fabrika-
I smsn yerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
I Yardım Bakanından yazdı soru önergesi. (7/1562) 

1976 Sah 

I 6. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'mn, Manisa 
Velisi UÇ Mütevelli kasabası Belediye Başkanına iliş
kisi İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1564) 

7. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, 
Devlet Bakam Seyfi Öztürk'un, uçak seferlerini de
ğiştirdiği iddialarına ilişken Ulaştırma Bakanından 

I yazık soru önergesi, (7/i565) 
I 8. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, intihar 
I ettiği iddia ediüen bir Yay - Kur öğrencisine ilişkin 
I İçişleri Bakanından, yazılı soru önergesi. (7/1566) 
I 9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, gayri 
I sıhhi işyerlerini saptayan yönetmeliğin değiştirilmesi-
I ne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı so-
I ra önergesi. (7/1567) 

i 10. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'mn, Koca-
I tepe Muhribinin batışı hakkındaki soruşturmaya iîiş-
I kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi. 

(7/1568) 
I 11. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
I îu'nan, Afyonknrahisar - Dazkırı ilçesine bağlı bazı 
I köylerin içcıc suyu ihtiyacına ilişkin Köy İşleri Ba-
I kanından yazılı soru önergesi. (7/1569) 
I; . 12. — Afyonkarahissr Milletvekili Süleyman Mut-
I lu'nuıı, Afyonkarahisar iline bağlı bası ilçe ve köy-
I Icrin, yeraltı sutSanıa suyu ihtiyacına ilişkin Köy tç-
I Ieri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1570) 

222 — 
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13. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
tu'nun, Afyonkarahisar iline bağlı bazı köylerin okul 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1571) 

14. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
Iu'nun, Afyonkarahisar iline bağlı bazı ilçe ve köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Köy İşleri Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1572) 

15. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren tesislerinin 
işletmeye açılmasına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma 
bakanlarından yazdı soru önergesi. (7/1573) 

Meclis Araştırmaları 
16. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 

arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan yaraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; burada olan arkadaşlar lütfen işaret bu
yursunlar. 

(Yoklama yapıldı). 

ğünüıı 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açıimasma ilişkin önergesi. (10/137) 

17. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/138) 

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

19. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açıimasma ilişkin öner
gesi. (10/140) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında gelmiş olan arka
daşlarımız lütfen tezkere göndererek yoklamaya ka-

t ılsmlar efendim. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş

lıyoruz. 

-»• m>m<& •<" 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet AMınsoy 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malarya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Mîllet Meclisi Genel Kurulunun 21 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

— 223 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) GÜNDEM DİŞİ 

1. — Millet Meclisi Başkanvekili ve Ordu Millet
vekili Memduh Ekşinin, Millet Meclisi adına deprem 
bölgesinde yaptıkları incelemeler konusunda gündem 
dışı konuşması, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır, 
sırasryle bunlara söz vereceğim. 

Ordu Milletvekili Sayın Ekşi, Millet Meclisi adına 
zelzele bölgesindeki izlenimleri hakkında gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Ekşi. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ MEM

DUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bilindiği gibi, 24 Kasım 1976 günü Van ilimizin 
Muradiye ilçesi ile Çaldıran bucağında, Erciş ve Özalp 
ilçeleriyle, Ağrı ilimizin Diyadin ilçesi ve köylerin
de büyük bir deprem olmuştur. Üzülerek söyleyelim 
kî, bu doğal yıkım, büyük sayıda can kaybına ve çok 
miktarda mal zayine sebep olmuştur. 

Olay, bütün yurtta olduğu gibi, Parlamentomuz
da da büyük bir üzüntü yaraiîmıştır. Depremden son
ra, 12 . 12 . 1976 tarihinde Başkanlığımda/ Meclisi
mizde grupu bulunan siyasî partilerimizden birer tem
silciden kurulu heyet, deprem bölgesinde incelemeier-
de bulunmak, kazazede yurttaşlarımıza geçmiş olsun 
elemek ve depremde hayatlarını kaybeden vatandaşa 
larımızın yakınlarına da başsağlığı dilemek üzere 
Van'a hareket etmiştir. 

Bu heyete, Cumhuriyet Halk Halk Partisi Grupraı-
dan Siirt Milletvekili Sayın Mehmet Nebi! Oktay, 
Adalet Partisi Grupundan Ankara Milletvekili Sa
yın Turgut Toker, Millî Selâmet Partisi Grupundan, 
Trabzon Milletvekili Sayın Lütfi Köktaş ve Demok
ratik Parti Grupundan Antalya Milletvekili Sayın 
Faiz Şarlar katılmışlardır. 

Değerli arkadaşlarını, Van'a gidişimizin ikinci günü 
olan 13 . 12 . 1976 tarihinde, depremden en fazla 
hasar gören Muradiye ve Çaldıran bucağı ile Erciş 
ilçelerimizle bunlara bağlı köyler gezilmiş; 14.12.1976 
tarihinde ise, Ağrı ilinin Diyadin ilçesi ile Van iti
mize bağlı Özalp ilçelerine gidilmiştir. 

Bu geziler sırasında, gerek ü ve gerek ilçe mer
kezlerimizde, gerekse hasara uğrayan köylerde felâ
ketzede yurttaşlarımızla ve ilgililerle görüşmeler ya
pılmış, dert ve dilekleri dinlenilmiş, yardım dağıtım 
merkezleri ve geçici iskân bölgeleri gezilmiştir. 

IEL KURULA. SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

Bu arada şunu söylemek isteriz ki, olayın başlangı
cından itibaren tüm askerî ve sivil kuruluşlar olumlu 
bir dayanışma içinde, felâkete uğrayan vatandaşları
mızın yardımına koşmada tam bir dayanışma ve iş
birliği içerisine girmiş bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, deprem bölgesine, gerek yurt 
içinden, gerekse yurt dışından büyük ölçüde yardım 
ulaşünSmış bulunmaktadır. Deprem, ülkemizde oldu
ğu gibi, yabancı ülkelerde de uluslararası dayanışma
nın güzel örneklerinin sergilenmesine neden olmuş
tur. Örneğin: Federal Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere, İran, Irak, Pakistan, Kıbrıs Türk 
Federe DevMi, İtalya, Hollanda Danimarka, Porte
kiz, Romanya ve Libya gibi devletler, yaptıkları aynî 
ve nakdî yardımlar ve gönderdikleri personelle biz
leri kendilerine müteşekkir bırakmışlardır. 

Huzurlarınızda, bu dost uluslara teşekkürü, yeri
ne getirilmesi zevkli bir görev addediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olayda, her olayda olduğu 
gibi, son deprem sırasında da Kızılayımız, felâkete 
uğrayan yurttaşlarımızın en yakın dostlarından biri 
olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Bu vesile ile Kı
zılay'a talidir duygularımızı ifade etmek isteriz. 

Bölgede görevli olarak bulunup, halkımızın yardı
mına koşan sivil kamu kuruluşları mensuplarına te
şekkür ederiz. 

Olayın başlangıcından bu yana Türk Silâhlı Kuv
vetlerimizin seçkin komutan ve mensuplarını, vatan
daşlarımız, yanlarında görmenin rahatlığı içinde bu
lunmaktadırlar. Biz de, Silâhlı Kuvvetlerimize, yap
tıktan yardım ve çalışmalar nedeniyle şükranlarımızı 
iletiyoruz. 

Bu genel açıklamadan sonra, heyetimizin hemen 
hemen birlikte vardığı sonuçlan sizlere açıklamak 
istiyorum: 

1. — Deprem bölgesinde hasar tespiti hemen he
men bitmek üzeredir. Kesin hasar tespitleri en kısa 
zamanda bitirilerek, yardım dağılımındaki aksak
lıklar süratle düzeltilmelidir. 

2. — Geçimi hayvancılığa bağlı olan bu bölge
deki yurttaşlarımız, olanak ölçüsünde hayvanlarının 
bulunduğu yerde iskân edilmelidir. 

3. — özellikle, resmî kuruJuşîanmsz kanalıyle ya
pılan yardımlar tek elde toplanmalı ve bu organ ara
cılığı iie dağıtım, gerçek hak sahiplerine emin bir şe
kilde ulaş/onlmahdır. 
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4. — Felâketzede yurttaşlarımız alınacak önlem
lerle göçe zorlanmadan, istedikleri yerde bırakılmalı 
ve barmdmlmalıdır. 

5. — Afetzede vatandaşlarımıza ait hayvanların, 
loş aylarını geçirebilmelerini sağlayacak olan barınak
ların yapımına hız verilmelidir. 

6. — Kış aylarında kapanması olasılığı bulunan 
köy yollarının ve geçici iskân yerlerinin ulaşımını sağ
lamak amacıyla, yeter sayıda araç ve gereç deprem 
bölgesinde hazır bulundurulmalıdır. 

7. — Depremde kendisine bakacak yakınlarım 
kaybetmiş olan ihtiyarlarla kadın ve çocuklara, yar
dım yapılırken öncelik tanınmalı, yet?m çocuklar 
Devletin koruması altına alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, ülke
mizin böylesine felâketlerden masun kalmasını temen
ni eder, depremde Canlarını kaybetmiş yurttaşlarımı
za Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza 
başsağlığı dilerim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Buyurun Sayın ölçen. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

depremle ilgili olmak üzere Yüce Meclis adına gön
derilen heyet Başkanının açıklamalarını dinledik. 

Acaba, bu açıklama doîayısıyle, gruplardan heye
te katılan zevatın ekleyecekleri ve bize bildirecekleri 
hususlar var mıdır? Grup adına böyle bir konuşma 
olanağımn sağlanması söz konusu olabilir mi Sayın 
Başkanını? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, hadise şudur: 
Sayın Ekşi, Millet Meclîsi adına felâket böl

gesine gitmiş olan heyetin başkanı sıfatıyla, heyetin 
izlenimlerini gündem dışı Yüce Meclissin bilgisine arz 
cimiştir. Mesele bundan ibarettir. Bir gündem dışı 
konuşma, bir izahat vermekten ibarettir. Bu heyete 
katılmış olan diğer muhterem üyelerin görüşleri, şüp
hesiz Sayın Ekşi'nin görüşlerinde mutabakat halin
dedir ki, arkadaşları tarafından kendisinin Meclise bu 
izahatı vermesine müsaade olunmuştur. 

Grupların bu hususta görüşme yapması meselesine 
gelince: İçtüzüğün 60 ncı maddesi, maalesef bu im
kânı bize vermemektedir. İçtüzüğün 60 ncı maddesin
de, sadece hükümet, acele halde gündem dışı bir gö
rüşme yaparsa, gruplar adına konuşma hakkı doğmak
tadır. Yüce Meclise niyabeten görev yapmış bir he
yetin başkam sıfatıyla, gündem dış* verilen bu iza
hatın üzerine, Yüce Meclisin içinde bulunan grupların 
temsilcilerinin, sözcülerinin ayrıca görüş beyan et

meleri imkânı yok, İçtüzük bu imkânı bize verme
mektedir. Onun için söz veremeyeceğim. 

2. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerlinin, 
tütün ekicilerine verilen avanslar konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Feyzullah Değerli, tütün 
müstahsillerine verilen avans hakkında gündem dışı 
söz istiyorsunuz; süreniz 5 dakikadır, buyurun efen
dim, 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlanm; Tütün müstahsilinin 
bir talebini dile getirmek üzere huzurunuza çıktım. 

Tütün ekicilerinin avans meselesindeki ihtiyaçla
rı, bize, bölgemiz ve diğer tütün müstahsilleri kesi
minden şöyle gelmektedir : 

Anladığımız kadarıyla, banka ile Tekel Bakanlı
ğı bir anlaşma neticesinde. Tekel Bakanlığının ver
diği müstahsile avans miktarım banka vermiyor, 
bankanın verdiği müstahsile de Tekel Bakanlığı ver
miyor. Bu şekilde avans, kiloda 8 lira kadar bir de
ğer taşıyarak müstahsilin eline geçmiş oluyor. 

İddia şu: «Geçen sene 7,5 liraya kadar bize avans 
verildi, tütün fiyatları her sene taban fiyatı olarak 
yükseldiğine göre, bazı istihsal ve maliyet durumu da 
her sene arttığına göre, 7,5 - 8 lira gibi bir avansla 
bu işi halletmemiz mümkün değil; hiç değil, banka 
bize verdiği kadar, 2 - 3 lira kadar da Tekel Bakanlığı 
bize avans tanırsa, biraz daha rahat çalışma imkâmna 
sahip olacağız» derler. 

Bu bakımdan, ilgili yerlere müracaatta bulunduk; 
henüz bir netice alamadık. Bu durumu gündem dışı 
bir konuşma ile burada dile getirme ihtiyacını duy
muş bulunuyorum. 

Bu müstahsil, bu sezonda, kış sezonunda, yeni 
ekimi sağlayabilmek için şimdiden hazırlık içerisin
dedir. Şimdiye kadar aldığı avansları zaten çeşitli 
yönlerle harcamıştır. Tütün taban fiyatı ile mukayese 
edildiği zaman, tütün taban fiyatı 35 lira iken avans 
7,5 - 8 lira ise 52 liraya, 50 liraya çıktığı zaman bu 
avansın 10 lira şeklinde olması gerekir; çünkü, ma
liyet ve masraflar o derece artıyor, 

Bunu ilgililere bu şekilde duyurmuş oluyorum, he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Değerli. 
3. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'm, 

Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin ayçiçeği alımı ko
nusunda gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Sayın Ömer Kahraman, Yağlı To
humlar Kooperatiflerinin ayçiçeği ahmı ile ilgili söz 
istiyorsunuz, buyurun,, 

Sayın Kahraman, süreniz 5 dakikadır, lütfen ona 
göre konuşmanızı ayarlayın. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin deeğrli üyeleri; 

Anayasamızın 52 nci maddesinde; «Devlet, hal
kın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin top
lumun yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, 
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve 
tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için ge
reken tedbirleri alır» diyor< 

Anayasamız böyle diyor. Fakat, iktidarın Tica
ret Bakanı ne yapıyor? İhtiyacımızdan fazla yağ it
halât izni veriyor, bir kaç ithalâtçının milyonlarına 
milyonlar katılıyor. Ayçiçek ekicileri iki yıldır müş
kül durumda bırakılıyor. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; memleketimiz
de hiç traktör ve bâçer-döver yok iken bile çiftçileri
mizin biçilmedik tarlası kalmıyordu. Bu yıl ayçiçeği 
safcşı zorluğundan harmanlarda çürüyen ve tarlalarda 
biçilmeden kalan ayçiçeğinden çiftçilerimizin ve mem
leketimizin büyük zararları olmuştur. 

Yağ ithalâtı için döviz harcayacaksınız, yağın ham
maddesini tarlada, harmanda, ambarda çürüteceksi
niz. Olmaz böyle şey. Halen, Yağlı Tohumlar Koo
peratiflerinin önleri, bu kış kıyamette bir ana ba
ba günü; haftalarca malını teslim etmek için, aylar
ca da teslim ettiği malının parasını alabilmek için sı
ra bekleyen vatandaşlarla dolu. Yağlı Tohumlar Koo
peratiflerinin aylardan beri mal alması büyük bir keş-
ntekeşlik içinde sürdürülmektedir. Bir kaç kooperatif
te yaptığım incelemelerde gördüklerim yürekler acı-
sıûır, iktidarın yüz karasıdır, 

B) TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/754) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakam 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim Ba-
kanhğma, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekil-

Sıradan vatandaşlar sıraya geçmiş günlerce bek
lerken, Adalet Partili Kooperatif yöneticileri ve sırtı
nı M. C. Hükümetine dayayan tüccar ve fabrikatörler 
özel yerlere konulan kantarlarla gizli gizli mallarını 
ediyorlar. Kooperatiflere gelen boş çuvalları da bu 
şahıslar ahp, kooperatifleri babalarının çiftliklerinden 
daha rahat kullanıyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi, ken
di çocuklarını da kooperatiflere kantarcı olarak ver
mişler, kendi mallarım çocuklarına tarttırarak, sö
mürülerini kooperatifler aleyhinde sürdürdüklerini 
tespit ettim. 

İlgililere durumu bildirdim; bildirdiğim halde bu
güne dek hiç bir köklü tedbir alınmamıştır. Yeterin
den fazla yağ ithalâtına izin vererek, yağlı tohumlar 
kooperatiflerinde yapılan bu yolsuzlukların müsebbi
bi Ticaret Bakanıdır, 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; ayçiçek üreti
cileri ayçiçeği ekimi, çapalanması, haşatı ve harma
nında döktüğü ahnterinden sonra, satışından çektiği 
çilenin hesabını bu Bakandan soracaktır. Yağh To
humlar Kooperatiflerinde yapılan yolsuzlukların bel
geleri, çektirdiğim resimler elimdedir. Bu yolsuzluk
ların yerinde incelenmesi için bir Meclis Araştırması 
önergesi hazırlamış bulunuyorum. 

Sözlerime son verirken ayçiçeği yetiştiricileri adı
na, bu ürünün yetiştirilmesi için tohumluk, gübre ve 
ilâç temininde büyük güçlükler çeken çiftçilerin - Ta
rım Bakanlığının da konuya eğilip - üreticinin malı
nın yok pahasına elinden alınmasına, ezilip sömürül
mesine karşı çıkmasını bekliyor, Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

2. — 7.12. 1976 tarihli 15 nci Birleşimde oku
nan tezkerelerde, ilgili Başbakanlık yazılarına daya
nılarak yurt dışına görevle gittikleri zuhulen kayde
dilen Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Tiirkeş, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık 
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Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal ve Kültür Bakanı Rıfkı Danış
man'in izinli olarak gitmiş olduklarına dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/755) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : (a) Başbakanhğın 15 Aralık 1976 gün ve 

308 - 10901 sayılı yazısı, 
(b) 25 Kasım 1976 gün ve 4 - 962, 
25 Kasım 1976 gün ve 4 - 963, 
29 Kasım 1976 gün ve 4 - 974, 
29 Kasım 1976 gün ve 4 - 975, 
29 Kasım 1976 gün ve 4 - 976 sayılı yazılanınız. 

Başbakanlığın 25 Kasım 1976 gün ve 308 - 10558, 
25 Kasım 1976 gün ve 308 - 10559, 29 Kas™ 1976 
gün ve 308 - 10644, 29 Kasım 1976 gün ve 308 -
10645, 29 Kasım 1976 gün ve 308 - 10646 sayılı tez
kereleri ile; 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakanı FeMm Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Korkut Özal ve Kültür Bakanı Rıfkı Da
nışman yurt dışına izinli olarak gittikleri halde, ilgi 
yazılarında zulımen Sayın Bakanların «Görevli» ola
rak yurt dışına gittikleri bildirilmiş ve dönüşlerine 
kadar adları geçen Bakanlara vekillik etmesi önerilen 
Bakanların vekilliklerinin uygun görüldüğü ilgi (b)'de 
kayıtlı yazılarınızla Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclis Başkanlıklarının bilgülcrine sunulmuştu. 

Bu kez, Başbakanlıktan alman ilgi (a)'da kayıtlı 
yazıda adları geçen Bakanların yurt dışına «İzinli» 
olarak gitmiş oldukları bildirilmek ve keyfiyetin bu 
şekilde düzeltilmesi İstenilmekle gereğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —: İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen deprem
le ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem fo
nunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var, 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin bazı yöresinin deprem kuşağı üzerin

de bulunması hiç kuşkusuz büyük bir talihscizlik-
tir. Bu nedenledirki, sık sık deprem felâketine uğra
maktayız. Bu gidişle de böyle felâketlerle sık sık kar
şılaşacağımız anlaşılmaktadır. Zaman kaybetmeden 
ciddî tedbir almamız her geçen gün biraz daha zorun
lu hale gelmektedir. 

Bu gerçeği şu günlerdeki Van ve çevresindeki 
deprem felâketi biraz daha su yüzüne çıkarmış bu
lunuyor. Onbinin üstünde can kaybına sebep olan 
bu felaket ulusça hepimizi büyük bir üzüntüye boğ
muş ve gözyaşları içinde bir Kurban Bayramı geçir
memize sebep olmuştur. 

Bu acı haber ülkemizde olduğu kadar; ülkemiz 
dışında da tepkisini göstermiştir. Yapdan her türlü 
yardımlar, kısmen de olsa, yaramızı sarmış ve bir 
bakıma teselli kaynağımız olmuştur. 

Özellikle dış ülkelerden yapılan yardımlar çok bü
yük olmuş ve hâlâ da bu büyük yardıma devam edil
mektedir. Yapılan yardımların bolluğu karşısında bir 
kısmı yetkili ağızlar bile, bu yardımlarla yeni bir 
Van kurulabilir demekten kendilerini alamamışlardır. 
Bu sevindirici bir olaydır. 

Bu sevindirici yardım olayının yanı sıra, sevindi
rici olmayan hattâ çok üzücü olan, birtakım söylen
tiler, yaygın biçimde dolaşıyor ortalıkta. Bu söylen
tiler, yapılan yardımların yerine ulaşamadığı ve da
ğıtımda birtakım iltimasların yapıldığı, hattâ partici
liğin gözönünde tutulduğu merkezindedir. Öyleki; 
Hükümet yanlısı bazı siyasî kişilerin depremden za
rar görenlerden çok, zarar görmeyenlere daha fazla 
yardım yaptığı iddia edilmektedir. Bu iddialar bası
nımızda da yer almış bulunmaktadır. Söylentilerin 
doğruluğu hakkında oldukça ciddî deliller de mev
cuttur. 

Anamutıaiefet partisi lideri Sayın Bülent Ecevit'in 
deprem bölgesini tarama gezisinden sonra C. H. P. 
Parlamenterlerinin deprem bölgesinde nöbet tutma 
kararma varması, söylenen ve yazılaman doğrular 
niteliktedir. Esasen Cephe Hükümetinin yapısı da bu 
tür suiistimallere çok müsaittir. Bunun için konunun 
üzerine ciddî ciddî eğilmek gerekiyor. Bilhassa şu 
günlerde, özellikle Amerikan pazarlarında şimdiye 
kadar görülmeyen çocuk mamalarının, yağ ve pey
nir çeşitlerinin deprem felâketinden sonra satılmaya 
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başladığı dedikodusu yaygındır. Bu söylentiler dış 
basına da aksetmiş ve hatta Birleşmiş Milletlere ra
por da edilmiştir. 

Hiç kuşkusuz bu söylentiler, ulusça yüzümüzü kı
zartacak kadar çirkindir. Ayrıca iç ve dış ülkelerden 
yapılmak istenilen bunca yardımın da kesilmesine se
bep olur, Devletimiz için gerçekten çok utanç verici 
şeylerdir bunlar. Ulusumuzu bu şayibelerden kurtar-
mjak zorundayız. 

Öyleyse bu acılı günümüzde bize yardım eden 
devletler kimlerdir? Yapılan yardımların miktarı ne
dir? Kaç çadır verilmiş, cinsleri nelerdir? Kaç batta
niye verilmiş, cinsleri nelerdir? Yapılan giyecek ve 
yiyecek yardımları nelerdir? Bunlar nerelerde ve kim
lere ne miktarda verilmiştir? Verilmeyenler nerede 
ve kimlerin sorumluluğundadır? 

Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından yapılan 
bu yardımların para olarak değeri nedir? 

27 adet yardım kamyonunun kaybolduğu söyleni
yor. Bu doğru mudur? Doğru ise ne gibi bir işlem ya-
pümıştır? 

1971 yılında çıkan özel bir yasa ile tekel ürünleri
ne yapılan zamla deprem fonu kurulmuştu. Bu fon
da şimdiye kadar ne miktarda para toplanmıştır? Top
lanan bu para nerelere harcanmıştır? Toplanmamış 
ise, bunun sorumluları kimlerdir? Ve bunlar hakkın
da ne gibi bir işlem yapıhtuştır? 

İşte bütün bunların Parlamento düzeyinde konu
şulup, eleştirilmesi ve araştırılmasının yapımlası ge
reğine inanıyoruz. 

Bu nedenledir ki, 
uyarınca bir Meclis 

Saygılarımızla. 
İçel 

Süleyman Şimşek 
Adana 

tlter Çubukçu 
Hatay 

Malik Yılman 
Gaziantep 

Mustafa Güneş 
Balıkesir 

Necati Cebe 

Anayasamızın (88) nci maddesi 
araştırmasını öngörmekteyiz. 

Adana 
Osman Çitırık 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur. Gündem
deki yerini alacak ve sırası geldiğinde gereken işlem 
yapılacaktır. 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap

tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

BAŞKAN — Bir diğer araştırma önergesi var
dır; okutuyorum : 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde kış mevsimi uzun ve çetin geçmekte* 

dil'. Kış mevsiminin kavurucu soğuklarının olanca çi
le ve sıkıntılarını yoksul halkımız çekmektedir. Kış 
aylannda evinde yakacağı bulunmayan köylü ve dar 
gelirli vatandaşlar için günleri geçirmek görüldüğü 
kadar kolay değ'îdir. Isınmak ve insan vücudunu ko
rumak en önemli gereksinmedir, tyi beslenemeyen 
köylüler, iyi ısınma ortamı da bulamadıkları için, kış 
aylarında daha çok hastalanmakta ve bunun sonucu 
ölüm oram artmaktadır. Bu durum uzun yıllardır de
vam etmekte ve halk da devletin kendi yanlarında 
yerini ne zaman alacağını beklemektedir. 

Sobasında yakacak odun ve kömür bulamayan, 
alamayan köylüler, büyük kentlerin gece kondu semt
lerinde yaşayan emekçiler ve dar gelirli yurttaşlar, 
içinde bulunduğumuz şu dönemde, büyük b'r yakacak 
sıkıntısı içindedirler. 

Yeni Anayasamızda sosyal devlet, yurttaşlar ara
sında eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeleri bünye
sinde bulunduran bir Anayasa ve bu Anayasayı uygu
lamakla yükümlü bir devlet bu sıkıntı ve durumları 
gönnemezlikten gelemez. 

Bugün orman içi ve ormana yakın köylerde bile 
yakacak sıkıntısı vardır. Ova köyleri ise, bu ihtiyaç
larını karşılama olanağından yoksundurlar. Orman 
idaresi bu yönden bir türlü yeterli düzenlemeyi geri
lememiştir. İhtiyaç odunu bazı köylere verilmekle, 
bazı köylere ise, hiç verilmemektedir. Halkın haklı 
şikayetleri dikkate alınmamakta, dengesizlik sürüp 
gitmektedir. Halkın aleyhine işleyen bozuk düzenin 
çarpıcı uygulamalarım yakacak sıkıntısında da her an 
görmek ve öğrenmek mümkündür. Ayrıca paîyatif 
tedbirlerle halkın yakacak ihtiyacının karşılanmaya
cağını geçen yıllar göstermiştir. Çünkü, yakacak ihti
yacının zamanında ve yeterince sağlanması için, se
çenek olarak bozuk düzen gösterilmektedir. Anaya
saya rağmen, temelli çözüm için, yeterli bir yöntem 
ve geçerli yöneliş gösterilememiştir. 

Tüketim ekonomisi şeklinde biçimlenen ekonomi
miz, halkı sömürenlerin ekonomisidir. «Altta kalanın 
canı çıksın» hükmü özellikle yerini korumaktadır. 
Halk, diğer gereksinmelerini sağlarken, soyulup, sö-
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mürülüyorsa yakacak ihtiyacının sağlanmasında da 
soydurulmaktadır. 

Köylü, yakacak ihtiyacını karşılayamadığı için, 
tarlasına vereceği gübreyi tezek yaparak ocağında 
yakmaktadır. Halkımıza böylesine bir hayat yaşatmak 
gerçekten utanç vericidir. 

Haşin bir şekilde gelen kış mevsimi karşısında 
odun ve kömür alamayan köylülerin, dar gelirli yurt-
daşların hali perişandır. Varhkîarm ve güçlülerin bu 
duıum umurlarında bile değildir. Özellikle cephe hü
kümeti zamanında kullun gelirleri düşerken, fiyatlar 
alabildiğine artmış ve artmaktadır. Serbest piyasa da 
1 ton odun, 800 - 909 liraya, bir ton kömür de 1 000 -
1 200 liraya satılmaktadır. Bu fiyatları bazı bölgeler
de daha yüksek olarak görmek ve tespit etmek müm
kündür. 

Yer yüzünde halkım bu şekilde, vurguncu ve ara
cıların eline terk eden, fakirin cebindeki paranın ara
cı ve vurguncunun cebine aktarılmasına göz yuman 
bir devlet, zemin hazırlayan bir hükümet göstermek 
çok zordur. 

Köylünün ve dar gelirli yurttaşların yakacak ihti
yaçlarını .karşılamak ve dengeli bir yakacak politika
sı izlemek devletin ve devletî yöneten hükümetin baş
lıca görevlerindendir. Bunun için : 

1. Köy halkının ve dar gelirli vatandaşların ya
kacak sıkıntısını inceleyip, görerek tespit etmek, 

2. Orman idaresinin halkın yakacak ihtiyaçları
nı karşılamak için uyguladığı dengesizlikleri, haksız
lıkları ortadan kaldırmak, 

3. Odun ve kömürün bir el ile tüketiciye inti
kal edinciyc kadar fiyatlarda nasıl bir artış kaydetti
ğini, tüketicilerin nasıl soyulduğunu, aracı odan ve 
kömür tüccarlarının nasıl zengin olduklarım tespit et
mek, 

4. Ülkemizin odun, kömür gibi yakacak kaynak
lanın, bu kaynakların halkın ihtiyaçlarını ne ölçüde 
ve ne zamana kadar karşılayabileceğini, yakacak ih
tiyacının yeterince karşılanıp, karşılanmayacağını, 

5. Yoksul halkın yakacak sıkıntısının giderilme
sini ortaya çıkarmak, çözüm yolları önermek, Mecli
sin bilgi edinmesini sağlamak amacıyie Anayasanın 
88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Burdur Sinop 
Osman Aykul Yalçın Oğuz 

Urfa Denizli 
Celâl Paydaş Hüseyin Erçelik 

Aydın 
!sâ Ayhan 

İzmir 
Süleyman Genç 

Balıkesir 
Necatî Cebe 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Manisa 
Mustafa Ok 

İçel 
Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde gereken işlem yapılacaktır. 

3. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzım Karabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

BAŞKAN — Bir başka Meclis Araştırması öner
gesi var; onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milliyetçilikle hiç ilgileri olmayan MC iktidarı 

özellikle komandoların emrine giren A. P. kanadı iş
başına geldiği andan itibaren eğitim ve öğretim ku
rumlarına el atmış, yüzlerce öğretmeni insafsızca 
eşinden ayırarak sürmüş, bir kısmını öldürmüş, eği
tim yuvalarım faşist cellatlar eliyle mezbahane hali
ne getirmiştir. 

Bütün çabaları eğitim yuvalarını kuşatmak, çağ 
dışı bir eğitim sistemini kurmak ve Atatürk ilkeleri
ni eğitimde bir kenara itmektir. Öğretmen okulları 
genel müdürü komando Ayvaz «milliyetçi kadroları 
eğitimde hâkim kılmak amacımızdır» sözleriyle ileri 
sürdüğüm hususu açıklıkla ortaya atmıştır. 

M. H. P.'nin uşaklığını yapan komando Ayvaz 
Türkiye'de birçok yerlerde amacına kavuşmuş, eği
tini yuvalarını kuşatarak M. H. P.'nin kampı hali
ne getirmiştir. 

Başarılı olamadığı tek il Tunceli ile Kars'ta Kâ
zım Karabekir Öğretmen Lisesi olmuştur. M. H. P. ' 
nln emrine giren iktidarın A. P. kanadı Kars Kâ
zım Karabekir Öğretmen Lisesinde de bazı oyunları 
sergilemiştir. Örneğin, Keşan Lisesinde çalışan ve öğ
retmen muhbirliğiyle tanınmış tsmail 'Özkim isindi 
birisini okula müdür olarak tayin etmişlerdir. Okul
da göreve başlayan oku! müdürü İsmail Özkim et
rafına topladığı 17 komando öğretmen ve 20'ye ya
kın kandırdıkları öğrencilerle okulu da komando 
marşlarını dinletmiş, Başbuğ Türkeş sloganları ile or
talığı dehşete vermiştir. Bunların tahrikiyle bir Ka
sım günü okulda büyük bir çatışma olmuş koman
dolar zincir ve bıçaklarla yaşları 12 - 20 arasında 
olan öğrencileri insafsızca yaralamışlardır. 
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Bu arada okul müdürü kendisinden geçerek öğren
cilerin üzerine silâhını boşaltmıştır. 

M. H. P.'nin emrindeki A. P. kanadı, Kâzım Ka-
rabekü* Öğretmen Lisesinde de kargaşa çıkarmada 
başardı olmuştur. 

Bu başarılarının sonucu olarak toplanan il disip
lin kurulu 54 öğrenciyi, çoğu son sınıfta olan öğren
ciyi okuldan uzaklaştırmış öğretim hakkım elinden 
alınıştır. Dikkatimizi çeken noktalardan birisi uzak
laştırılan öğrencilerin içinde yaşları 12 •. 14 arasın
da olanlar çoğunlukla göze çarpmaktadır. MC. Hükü
meti artık 12 yaşındaki çocuklardan da «irkmektedir. 
Yerilen disiplin cezalan olay yaratan öğretmenlerin 
sadece iddiaları üzerine alınmıştır. Hukukta mücer
ret iddia, demokratik ülkelerde tek başına kanıt ola
maz. Uganda'da, Franko ispanya'sında ancak iddia 
üzerine insanlar kurşuna dizilir, demokratik hak ve 
özgürlükleri ellerinden alınır. Türkiye'de de Demirel 
idaresinde hukuk dışı işlemler günlük yaşamımıza gir
miştir. Ancak buna demokratik özgürlüklere, huku
kun üstünlüğüne inanan güçler izin vermeyecek, De
mirci'm istemleri ve davranışları demokratik kurallar 
içinde hesap konusu edilecektir. 

Okul yöneticilerinden, alınan kararın, ilkel top
lumlarda bile görülmesine olanak olmadığını, hu
kuk ilkeleriyle bağdaşamayacağını bildirdiğimizde, 
yukarıdan böyle emir geldi denilerek cevap aknmış-
tn\ Kanun dışı emirleri verenler kim? Kanun dışı 
emirleri bile bile itaat edenler kimler, çocukların oku
ma hakkım eline alanlar kimler, bunların saptanma
sı için Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 - 103 ncü 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

1976 
Kars 

Hasan Yıldırım 
Burdur 

Ali Sanlı 
Erzincan 

Nurettin Karşu 
Burdur 

Osman Aykul 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
Diyarbakır 

Bahattin Karakoç 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini 

geldiğinde gerekli işlem yapılacaktır. 
4. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar

kadaşının, Ceyhan Hayatî ve Sosyal Bilimler Yüksek 

14 . 12 
Kars 

Kemal Okyay 
ürfa 

Celâl Paydaş 
Çanakkale 

Orhan Çaneri 
Diyarbakır 

Hasan Değer 
Konya 

Ali Kökbudak 
Malatya 

Mehmet Delikaya 
alacak, sırası 

Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

BAŞKAN — Bir Araştırma önergesi daha var, 
onu da okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu sene Ceyhan'da YAY - KUR'a bağlı Hayatî ve 

Sosyal Bilimler Yüksek Meslek Okulu adında bir 
yüksekokul açılmıştır. Okulun başına müdür vekili 
olarak öteden beri komando olarak bilinen lise mü
dürü getirilmiştir. Bu yüksekokulla ilgili Ceyhan Yük
sek Tahsil Yaptırma ve Yaşatma Derneği adında bir 
de dernek kurulmuştur. Kayıtların açılması ile birlikte 
müdür vekili ve yönetim kurulunun tarafgir bir tu
tum takınmaları olayların çıkmasına ve başlamasına 
neden olmuştur. 

Yöneticiler ve zabıtanın tahriki ile gelişen olay
lar bir öğrenci ve bir de halktan olmak üzere iki ki
şinin öldürülmesiyle doruğuna çıkmıştır. 

Ceyhan'da yaygın kanı maktulleri, polislerin öl
dürdüğü yoüıradadsr. Yediden yetmişe herkes bu ka
mda birleşmektedir. Olay Ceyhan'da olduğu ve suç 
yeri de Ceyhan olduğu halde hazırlık tahkikatı Ada-
na'da görevli eski DGM Savcılarından biri tarafın
dan yürütülmektedir. Hazırlık tahkikatı henüz sonuç
lanmadan, deliller toplanmadan olayda taraf ve suç-
îe olan polisleri dinleyip basma kanunsuz olarak de
meç vererek bir öğrenciyi suçlu ilân etmesi de suç
lunun polis olduğu yolundaki kanıyı kuvvetlendir
mektedir. 

Ceyhan'da terör havası estirilmekte halk baskı ile 
sindirilmeye çalışılmaktadır. Arama karan olmadan 
köyler, mahalleler hatta tek tek evler baskm şeklinde 
aranmaktadır. Maksat halkı sindirmek polis üzerin
deki şüpheleri kamufle etmektir. 

Polis dört beş ay önce bir vatandaşı döverek öl
dürmüştür. Yukarıda izah edildiği gib! bu oîaym da 
failinin polis olduğu her Ceyhan'h tarafından söy
lenmektedir. Halk kolluk kuvvetlerine güvenini yi
tirmiştir. Huzursuzluk doruğuna çıkmış halk galeyana 
gelmiştir. Yüksekokul açılmasını sevinçle karşılayan 
halk şimdi bu okuldan nefret etmektedir. Müessif 
olaylar yöneticilerin basiretsiz ve tarafgir tutumların
dan çıkmıştır. Hatta yöneticilerin tahriki olayların bu 
şekilde neticelenmesine neden olmuştur. Puanı tutup 
da kayıt yaptırmak isteyenlerden aynca 3 000 Kra 
istenmesi, taban puandan düşük puanı olan öğren-
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çilerin esas kayıtlarmın (3 600 lirayı verd&leri için) 
yapılmış olması olayın baş nedenleri arasındadır. 

Okula kayıt olabilmek için kanunsuz bağış ka
rarı alanlar kim? Öğrencileri tahrik edenler kim? 
Tahkikatı yanlış yollara saptırmak için kimler nasıl 
çalışmakta? Gazetelere kanunsuz beyanatlar kimler 
tarafından verilmekte? Komandoları kimler koru
makta? 

Bunların saptanması için Anayasanın 88 nci ve 
Meclis İçtüzüğünün 102 - 103 ncü maddeleri gere
ğince Meclis Araştırması açılmasını saygıyla öne
ririz. 

17 . 12 . 1976 
Adana Milletvekili Adana Milletvekili 

Hasan Cerit E. Bilen Tümer 

Bahkçstr Milletvekili Adana Milletvekili 
Necati Cebe İlter Çubukçu 

Ankara Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
Y. Ziya Yağa İsmet Ağaoğhı 

Trabzon Milletvekili Sürt Milletvekili 
H. Kadri Eyüboğlu M. Nebi] Oktay 

Kırşehir Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Sait Şayiam Haşim Benli 

Adana Milletvekili 
Osman Ceran 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini atacak, sırası 
geldiğinde gereken işlem yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/241) 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa var, okutu
yorum: 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonu üyeliğinden istifa ediyorum» 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

21 . 12 . 1976 
Balıkesir Milletvekili 

Sadullah Usumi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Gire
sun Milletvekili Hasan Vamık Tekin'in, 1479 Sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda Bazı Değişiklikler Yapıl
ması Hakkındaki Kanun Teklifinin doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına dair önergesi (2/549, 4/240) 

BAŞKAN — Bazı muhterem üyelerin» kanun 
tekliflerinin İçtüzüğünün 38 nci maddesine göre 
gündeme alınması hakkında önerileri var; onları 
okutup gereken işlemi yapacağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununda bazı değişik

likler yapılması hakkında vermiş olduğumuz kanun 
teklifi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda 2/116 
No. hı dosya ile birleştirilerek 8.4.1976 tarihinde 
Plan Komisyonuna gönderilmiştir. O tarihten beri 
Plan Komisyonunda beklemektedir. İçtüzüğün 38 

nci maddesi gereğince doğrudan doğruya Genel Ku
rul Gündemine alınmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Giresun 
Kemal önder Hasan Vamık Tekin 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığına haber ve-
rilmiştüv 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Önerge
mi izah için lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Önergenizi izah için buyurun efen
dim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1479 sayılı BAĞ - KUR Kanunu, 1.4.1972 tari
hinde yürürlüğe girdi. Türkiye'de bağımsız çalışan
ları sosyal güvenceye kavuşturabilmek maksadıyla 
çıkardan bu kanun, pek tabiî Türkiye'de ilk tatbikat 
olduğu için, birçok noksanlıklar, eksiklikler ve yan
lışlıklarla çıkmış bulundu. Bu arada, ana birkaç 
madde de geniş halk kesimi, özellikle geri kalmış böl
gelerde kanunun çıktığı tarihte dernek kurulmaması 
nedeniyle geçmişe doğru 10 yıl borçlanma hakkını 
kullanma ve ispat etme imkânına kavuşamayan 58 
binin üstündeki BAĞ - KUR iştirakçisi özellikle 
yaşları geçmiş olan geri kalmış bölgelerdeki insanlar 
bir meslek dermeğinin kurulmasında en ufak kusuru 
bulunmayan insanlar, bu kanunun getirmek istediği 
geriye doğru 10 yıllık borçlanma imkânından mah
rum kaldılar. Biz, bunu ve buna benzer iki hususu 
can ahcı noktalar olarak tespit etmek suretiyle ge
niş bir kesime yeni hak vermek, yeni bir ispat mikanı 
vermek suretiyle, sosyal güvenceden mahrum bırak-
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matnak maksadına yönelmek suretiyle, Sayın Kemal 
önder arkadaşımla bir değişiklik teklifi hazırladık, 
verdik. Bu teklifimiz, Nisan 1976 tarihinde Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşüldü, daha da 
düzeltilmek suretiyle, teknisyenlerin katkıları alın
mak suretiyle mükemmel bir hale getirildi ve 8 Ni
san tarihinde Bütçe Plan Komisyonuna havale edildi. 

Maalesef, 58 bin kişinin üstünde çok basit bazı 
sebeplerle hak alamayan bu kişilerin sosyal güvence
ye kavuşması için verilen bu teklif Bütçe Plan Ko
misyonunda 4 Nisan tarihinden beri bekletilmekte
dir. 

Bütün siyasî partiler geniş esnaf kesiminin ezil
diğini, sosyal güvenceden yoksun kaldığını bilirler, 
bunda ittifak ederler, bunun gösterisini de yaparlar; 
fakat teklifimiz, Bütçe Plan Komisyonunda bir türlü 
-8 aydan beri- Genel Kurulun gündemine görüşül
mek üzere gelmez. 

f/±jgBs&&.mı*t'W'*'~^~ „.„... -,.7-'» -

Teklifimizin Sosyal işler Komisyonunda mükem
mel bir hale getirildiği kanaatindeyiz. Bütçe Plan 
Komisyonunun doğrudan doğruya ilgili olduğu bir 
mesele de değil; teklifte bu söz konusu olmasa ge
rektir. Bu sebeple, 58 - 60 bin civarında olan ve yaş
lan 45'i geçmiş, kanunun getirmek istediği sosyal 
güvenceden, basit ispat noksanlıkları ve şekil şartla
rının bulunmaması sebebiyle istifade edememesini 
önlemek için, onlan bu imkândan mahrum bırak
mamak için, bu yıl şu kanunu çıkaralım düşünce
siyle ve içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince bu tek
lifin Meclis gündemine alınarak yasanın çıkmasına 
bütün grupların imkân vereceklerine inanıyor ve bu 
sebeple hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekin. 
Önergenin aleyhinde buyurunuz Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Teklif sahibi arkadaşımın teklifini desteklememek 

mümkün değildir, kendileriyle beraberim. Hakika
ten büyük esnaf kitlesine hitabeden lehte hükümler 
getiriyor arkadaşımın teklifi, anlayabildiğim kada
rıyla. 

Yalnız bir pürüzü- bendeniz izah etmek istiyo
rum. Bu pürüzü hallettiğimiz takdirde gündeme 
alınmasına taraftar olacağım. Bu kabil teklifler, 
Parlamentoya muhtelif zamanlarda, pek çok arka
daşım tarafından verilmiştir. Ancak, bu tekliflerin 
bir kısmı doğrudan doğruya Sosyal işler Komisyo
nuna, bir kısmı Bütçe Plan Komisyonuna gitmek 

sureliyle bir kısım, hata demeyeyim de, tevziatta 
birbirine uymayan tatbikat yapılmıştır. 

Şimdi, halen gündemimizin 59 ncu maddesinde 
yer alan... 

KEMAL ÖNDER (izmir) — 20 nci. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyu

rursanız izah edeyim, ondan sonra siz izah edersiniz. 
BAŞKAN — Sayın önder, müsaade ediniz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — ...Bendenizin bir 
teklifi vardı. Bu teklif, sadece 60 yaşın 55'e, 55 ya
şan 5G'ye indirilmesine dair idi. Fakat daha sonra 
Hüsamettin Tiyenşan ve arkadaşlarının, içel Millet
vekili Süleyman Şimşek ve 22 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 2 arkadaşının, kapsamı 
daha geniş olan kanun teklifleri Bütçe Plan Komis
yonuna geldiğinde, -çok değerli arkadaşlarım belki 
hatırlayacaklardır, Bütçe Plan Komisyonu Başkan
lığına- yeni kurulan komisyon başkanlığına müra
caat etmek suretiyle, kendi teklifimi Genel kurul
dan geri aldırtmıştım. Dolayısıyte çok değerli arka
daşımın izah etmiş oldukları, 10 yıl süre ile değer
lendirmeyi de kapsayan, çok değerli diğer arkadaşla
rımın teklifleri esasen dikkate alındı, bir metin ha
ine getirildi. Halen gündemimizin 59 ncu maddesin
de yer alıyor. 

Şimdi, aynı konuda bir ikinci kanun teklifi daha, 
gündemin 59 değil de, meselâ 159 ncu maddesinde 
yer aldığı takdirde, bu ikisini birleştirmek bahis 
konusu olamayacaktır; güç olacaktır. 

Bu itibarla, değerli arkadaşımın teklifine katılmış 
olmakla beraber, eğer lütfederler, 38 nci madde ge
reğince gündem şişirmekten başka bir işe yaramaya
cağını zannettiğim bir ilâve madde olarak buraya ge
leceği yerde, 59 ncu sunada yer alan ve dört ayin 
gruptan arkadaşlarımın (tekrar isimlerini arz etmek 
istiyorum: Reşit Ülker ve 2 arkadaşının, Hüsamettin 
Tiyenşan ve 3 arkadaşının, Süleyman Şimşek ve 22 
arkadaşının) ve bendenizin ayrı ayrı tekliflerimizde 
esasen mündemiç bulunan bu hususu daha etraflı şev 
kilde değiştirmek isterlerse, bir önerge ile burada 
halletmek mümkündür. Yeter ki 59 ncu sırada yer 
alan bu kanun teklifler grupunu bir an evvel çıkarıp 
esnafın derdine medar olmak isteyelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uysal, lehinde mi söz istiyorsunuz? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş- ] 
kan, değerli arkadaşlarım, 

38 nci madde işletilerek, süresi içerisinde Komis
yonlarda görüşülmemiş tasarı ve tekliflerin doğrudan 
gündeme alınması ile ilgili işlemlerde politika ön al
masa, sanıyorum kî, Millet Meclisimizde sorunlar ça
buk çözülebilir. 

Biraz önefe burada konuşan arkadaşımızın Mil
let Meclisi Başkanlığına verdiği kanun tekliflerinin i 
birçoğu 38 nci madde işletilerek gündeme alduıl-
mıştır. 

Şimdi arkadaşımız, 38 nci maddenin işletilmesine 
karşı çıkıyor. Örnek vermek isterim: Arkadaşımızın, 
gecekondularla ilgili Yasası aynı prosedüre tabi tu
tularak gündeme alınmış.. Çünkü, Gecekondu Ya- J 
sası geniş halk kitlelerini ilgilendirdiği için arkadaşı
mız bir sakınca görmemiş.. I 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bizimki hâlâ komis
yonda duruyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — .... Ama 
BAG - KUR mensupları ile ilgili olarak Türkiye'de, 
3,5 müyon yurttaşı ilgilendiren bir yasa söz konusu 
olduğu zaman, arkadaşımızın parti çıkarlan açısından I 
sıyrılmasını isterdim. Esnafın ve sanatkânn özlemle J 
beklediği bu yasa teklifinin 38 nci madde gereği ola
rak gündeme alınmasına olumlu oy vereceğini burada I 
ifade etmesini isterdim. Çünkü, ezilen esnafın ve sa- I 
natkânn, ailesinin, çocuğunun tüm ıstırabım dindi- I 
recek bir yasa teklif idir bu. j 

Meclis gündeminin 59 ncu sırasında bulunan tek- I 
lifler, BAĞ - KUR'Ia ilgili yasayı kapsayan unsur- l 
lamı dışında birtakım unsurlan da kapsamaktadır. I 
Uzun bir süredir gündemde beklemektedir, görüşülme
miştir. I 

Arkadaşımızın bir başka hususunu da aydınlığa I 
kavuşturmak istiyorum. Bu yasa, isterse 114 ncü sı- I 
raya gelsin, 38 nci madde işletilerek Genel Kurulun 
karanyle alınıp 114 ncü sıraya gelsin, isterse şu an- I 
da 15 nci sırada bir başka BAĞ - KUR yasası olsun, I 
onun görüşülme olanağı da, 114 ncü sırada bulunacak I 
olan yasanın görüşülme olanağı da aynıdır. Hatta I 
Danışma Kurulu karanyle 114 ncü sırada bulunan ya- I 
sanın önümüzdeki haftalarda görüşülme olanağı önpla- I 
na çıkarılabilir. Çünkü Meclis gündemini düzenleyen 
Damşma Kuruludur. 

Şimdi, Meclis gündemimizde Danışma Kurulunun 
vermiş okluğu kararla, sıraya alınmış bulunan 29 ya
sanın 25'i görüşülmüş, yasalaşmış, bir kısmı redde
dilmiş ve 29 yasadan 25'i işlem görmüştür. 4 yasamız ] 
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kalmıştır görüşülmedik. Bu 4 yasa bittikten sonra Da
mşma Kurulu yeni bir gündem yapacaktır, yeni bir 
sıralama yapacaktır. Bu sıralama esnasında şu an
da 38 nci madde ile gündeme alınması kabul edilirse, 
bu yasa da, bütçenin görüşülmesinden önce Genel 
Kurulda pekâlâ görüşülecek yasalar araşma alınması 
gereken yasa olabilir. 

Onun için karan Danışma Kurulu verecektir. Önü
müzdeki günlerde toplanacak olan Danışma Kurulu
nun yeni bir demet hazırlayıp Yüce Kurulunuzda gö
rüşülmek için sunacağı yasaların arasına 3,5 müyon 
yurttaşımızın beklediği bu önemli yasanın girmesi, 
sokturulma olasılığı büyüktür. O bakımdan, siz de
ğerli, gruplara mensup arkadaşlarımızın, bu yasanın 
gündeme alınması için, oylarınızı olumlu kullanaca
ğınız inancıyle saygılar sunuyorum, teşekkür ediyo
rum, (C. H. P. sıralanndan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Önergeyi tekrar okutup oylan niza sunacağım: 

(İzmir Milletvekili Kemal önder ile Giresun Mil
letvekili Hasan Vamık Tekin'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler., önerge kabul edil
miştir efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

ALİ SANLI (Burdur) — Adalet Partisi ret oyu 
verdi Sayın Başkan, tutanağa geçse iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sanlı, bir şey mi em
rettiniz? 

ALİ SANLI (Burdur) — Adalet Partisi ret oyu 
verdi, tutanağa geçsin diye söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, partiler değil milletvekilleri 
rey veriyorlar. 

ALİ SANLI (Burdur) — Şüphesiz Sayın Başkan. 

5. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsızın, 
633 sayılı Diyanet İsleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev
leri Hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna. 3 geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/669, 4/239) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, onu okutu
yorum: 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifimin İçtüzüğün 38 net mad-
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desi gereğince gündeme alınmasına delâletlerinizi say
gı ile arz ve rica ederim, 

Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — öfiCî'ge hakkında ilgili' komisyona 
haber verilmiştir. 

ÖMER ' LÜTFİ ZARARSIZ (YesSaî) — Sayın 
Başkan, SÜS işiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, lehiııdc ini söz isti
yorsunuz? 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Evet sa-
ym Başkan, lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 

vo-o edilen kanunda bu hususta yeni hüküm getir
miştir; ama 633 saydı Kanunun akıbeti henüz meç
huldür,, 

Ondan farklı olarak, geçmiş hizmetlerinin intibakı, 
mülhak cami görevlilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı
na aktarılması ve mülhakatta geçen hizmetlerinin in-
ülmkta değerlendirilmesi gibi 633 sayılı Kanunda yer 
nVıayan yeni hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin, bu kanun 
teklifimizin gündeme girmesi istikametinde oy kulla
nacaklarına şimdiden eminim. 

Hepinize hürmet ve saygılarımı arz ederim. 
(M.S.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Zararsız. 
Önerge hakkında başka söz isteyen sayın üye?., 

Yok. 
Önergeyi yeniden okutup oylarınıza arz edece

ğimi : 
(Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'm öner-

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret buyur

sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yabancı 
ülkelerdeki yurttaşların oy kullanmalarına ilişkin ya
sa önerisinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (21428, 4/252) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yabancı ülkelerdeki yurttaşların oy kullanmalarına 

ü'şkin yasa önerim (2/428) içişleri Komisyonunda 
kabul edilerek 19 . 3 . 1976 gününde Adalet Komis
yonuna gönderilmiştir. Aradan altı ay geçmiş olması
na rağmen bu önemli yasa önerisi ele alınmamıştım 

Komisyonda 45 gün içinde sonuçlandırılmayan 
yasa önerimin, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lehinde söz istiyorsu
nuz, buyurun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, 
lehinde söz isliyorum. 

BAŞKAN — Lehinde. 
Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli. arkadaşlarım; 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Değerli 
Başkam, değerli milletvekili arkadaşlarım; İçtüzüğün 
38 nci maddesini işleterek tekrar huzurunuza gelmek 
mecburiyetinde kalelim. 

Okuman önergede de gayet açık seçik belirtildiği 
gibi, teklifimiz 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı 
maddesinin tadili ve bu kanuna 3 geçici madde ek
lenmesi hakkımda bk tekliftir. Bu teklif, şu hüküm
leri getirmektedir : 
- 1. — Senelerden beri üraitiendirildikleri halde bir 

türlü tahakkuk eüiriîemeyen vekil imamların asalete 
geçirilmcle-rifii ve hunlaraı vekâlette geçen hikmet sü
relerinin intibakta değerlendirilmelerini sağlamak is
temektedir. 

2. — 'Açık bulunan imam - hatiplik kadrolarına, 
imam - hatip lisesi mezunlarından talip çıkmadığı 
takdirde, halen vazifeli bulunan müezzin kayyımlar
dan isteki oîanlann bu açık kadrolara tayin imkân
larını sağlayacaktır. 

3. -— Mülhak cami görevlilerinin, yani mütevelli
ler adına niyabetten veya doğrudan doğruya Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce idare edilen ve hiç bir sosyal, 
hatta özlük haklan olmayan; ne Emekli Sandığına 
bağlı, ne de sigortalı bulunmayan mülhak cami gö
revlilerinin Diyanet İşleri Başkanlığına geçirilmeleri- -, 
iti* sağlayacaktır. 

Bir de, bu görevlilerin, yani mülhak cami görev
lilerinin mülhakatta geçen hizmet sürelerinin intibak
ta değerlendirilmesi esasını getirmektedir, 

Görüldüğü gîfoi, şu üç konuda özetlemeye çalıştı
ğım yeni hükümler büyük bir boşluğu dolduracaktır. 
Senelerden beri en ücra köylerde büyük bir feragat 
ve fedakârlıkla* veki! imamlık yapan arkadaşlarımızın 
bu ıstırabını Büyük Meclisimiz daha evvel duymuş, 
633 sayılı Kanunda, Cumhurbaşkanımızca iki defa . 
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Yabancı ülkelerde bulunan yurtaşlarunızın oy ver
mesi konusundaki yasa önerimi aylarca evvei Mecli
se sunmuş idim. Burada teşekkürle belirtmek isliyo
rum. İçişleri Komisyonu konunun önemini nazara 
a'arak yasa önerisini gündemine almış ve üzerinde de 
ciddî çalışmalar yaptıktan sonra bir su komisyon 
kurmuş, orada metni inceletmiş, gelen rapor üzerin
de de anakomisyonda tartışmalar yapıldıktan sonra, 
bazı önemli değişiklikler yaparak öneriyi, yani ya
bancı ülkelerdeki Türk yurttaşlarının oy kullanması 
önerisini kabul etmiş ve Adalet Komisyonuna gönder
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk kamuoyunda seneler
ce evvel başlayan, yurt dışındaki yurttaşların, özel
likle işçilerin oy kullanması konusu artık hiç bir parti 
tarafından reddedilmez bir şekilde kabul edilmiştir. 
Yani bu yasa gereğince bu konuda oy kullanma hak
kına doğrudan doğruya karşı çıkan siyasî partiler 
yoktur, hiç kimse buna karşı çıkmıyor; tersine, işçi 
meseleleriyle ilgili olarak yapılan büyük toplantılar
da - meselâ Tercüman Gazetesinin tertiplediği toplan
tıda - sayın Başbakan mutlaka işçilere, yurt dışında 
bulunan yurttaşlara bu hakkın verilmesi lâzım gel
diğini ifade buyuruyorlar. 

Şimdi, eğer böyle bir yasa önerisi, şu sırada doğ
rudan .doğruya gündeme alınmaz ise, bunun bu seçi
me kadar da çıkmak olasılığı ortadan kalkacaktır. 

Bütün partilerin birleştikleri böyle bir teklifin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Ölçmen, buyurun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grupu olarak, Sayın Ülker'in, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanabilme im
kânını yaratacak olan kanun teklifinin içtüzüğün 38 
nci maddesi gereğince gündemimize alınmasına 
olumlu oy vereceğimizi belirtirken, bu konu üzerin
de grupumuzun görüşlerini kısaca arza çalışacağım. 
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nin yerine getirmediği düzinelerle vaatten bir tanesi 
de işte önümüze gelmiş bulunmaktadır. 

Kendilerinin her Almanya ve Avrupa seyahatle
rinde, sayın Başbakan Yardımcılarının her Avrupa 
ve Almanya seyahatlerinde, sayın bakanlarımızın, 
sayın parti başkanlarımızın her Almanya seyahatle
rinde ve Avrupa seyahatlerinde işçilerimizin bulun
duğu memleketlerde ilk ele aldıkları ve vaat ettikleri 
bir konu olmasına rağmen, yurt dışında sayıları 1 
milyona yaklaşan vatandaşımızın hâlâ oy hakkına 
kovuşması konusunda Hükümetin ciddî bir teşebbüs
te bulunmamış olması, ciddî bir hazırlıkla bir tasarı 
getirmemiş olması, vaatlerim yerine getirmediğinin 
delillerinden sadece bir tanesidir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün dünyanın gelişen 
teknik ve hukukî imkânları içinde demokrasiye inan
mış Ülkeler, vatandaşlarının bir tek reyinin dahi ka
yıp olmaması, demokrasi terazisinin hakkaniyet öl
çüsü içinde tartabilmesi için binlerce kilometre uzak
taki vatandaşlarının reylerini mektupla dahi tespit ve 
temin ederlerken, bir milyona yakın yurttaşımızın 
ekonomik baskılar altında, anavatanını, ailesini terke 
zorlanmış olan vatandaşımızın en tabiî vatandaşlık 
hakkı olan oy kullanması meselesinde maalesef hükü
metler de ve onun kadar olmamakla beraber Meclis
lerimiz de geri kalmış durumdadırlar. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı maalesef bu 
Hükümet de bütün vaatlerine rağmen sadece döviz 
yumurtlayan bir tavuk olarak görmenin ötesine geçe-
memitşsr. Yurt dışında çalışan insanlarımız hâlâ va
tandaş':k haklarını sadece kendisinin dövizini Türki
ye'ye çekmek için araya Dresdner Bank sokulduğu 
zaman veya kambiyo gişeleri önünde vatandaşlığı ha
tırlanmakta, gümrük kapılarında bu vatandaşlık sıfa
tı unutulmakta, tayyare meydanlarında 48 saat çolu-
ğıı ile çocuğu ile dolmuş uçağı beklerken, vatandaşlık 
sıfatları unutulmakta, cenazesini gömecek bir Müslü
man toprağı aradığı zaman vatandaşlık haklan unu-
tu'makta, çocuğunu eğitmek için Türk öğretmen istedi
ği zaman vatandaşlık haklan unutulmakta, millî neşri
yata hasret kaldığı zaman vatandaşlık haklan unutul
maktadır. 

Seçme ve seçilme hakkı da her Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşının en tabiî vazifesi olduğuna göre, 
bu kanunu inşallah Danışma Kurulunda da ön sıra
lara sima imkânına kavuşabilirsek, Hükümet bugüne 
kadarki aczini ve bu konudaki lâkaydisini bırakır, 
kendisini bu teklifi görüşme zamanına kadar konu-

Muhtercm milletvekilleri, yanılmıyorsam, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaları hususu 
Hükümet Programında da yer almış bir konu olma
sına rağmen; bugüne kadar her vaadini gerçekleştir
diğini her akşam saat 20'deki televizyon programla
rında dinlemeye alıştığemız sayın Demirci Hükümeti-
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Bu açıdan, bu teklife müspet rey vereceğimizi tek
rar arz eder, saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Önergeyi yeniden okutup oylarınıza arz edece

ğim.; 

III. — YOKLAMA (Devam) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ekseriyet yoktur 
sayın Başkan, yoklama istiyoruz. (A. P. sıralarından 
10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, evvelâ ayağa 
kalkan arkadaşların isimlerini tespit edelim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Almanya seyahat
lerinde anlatırsın bunları. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Meclisi çalış
tırmıyorlar sayın Başkan. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi gene Meclisten kaçıyor. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, saym Cesur, sayın El
verdi, sayın Atagün, sayın Bayraktar, sayın Pehlivan
lı, sayın Yılmaz, sayın Eker, sayın Karaatlı ve sayın 
Millî. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gene kaçı
yorlar sayın Başkan. 

OĞUZ ÂYGÜN (Ankara) — Sizden öğrendik; 
Meclisin karakterim sizler bozdunuz. 

BAŞKAN— Şimdi, yoklama yapacağım efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Başkan, 
Meclisin çalışmasını engellemeye Adalet Partisinin 
hakkı var mı? Mühim yasaları halk bekliyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

»<ı »mtmtat t* 
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nun teknik ve hukukî yönleriyle hazırlarsa, hiç olmaz
sa Meclislerimizin uyarısı ve Meclislerimizin itmesiy
le bu konuyu bu dönem içinde halledip 1977 seçim
lerinde de yurt dışındaki vatandaşlarımızın reylerini 
demokrasi kefesine koyma imkânına sahip oluruz. 

Saym Ölçen, İçtüzüğün kendilerine verdiği bir 
hakkı kullanıyorlar. İnşa'lah arkadaşlarımız yokla
maya iştirak ederler, ekseriye! olur, devam ederiz. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Belediye işçileri şu 
anda grevdedir, Belediye Kanununun çıkmasını bek
lemektedirler. 

BAŞKAN — Yoklamayı yapalım efendim, ekse
riyeti bulursak sizlere bol bol konuşma imkâzıı doğar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Almanya'da-
ki işçilerin hakkını engelliyorlar, yoksul halkın hak
larını engelliyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, müsaade edin efen
dini. 

Yoklama yapıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı). 

AHMET HAŞÎM BENLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Bütçe Karma Komisyonunda 35 kişi var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, evvelâ sonra
dan gelen arkadaşlar tezkere göndersinler de. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gönderdik efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklaıma sonu
cunda çoğunluğumuzun olmadığı anlaşılmıştır. 

Gündemimizdeki MecEs Araştırması ve Gene! 
Görüşme önergeleriyle sözîü soruları görüşmek iç'n 
22 . 12 . 1976 Çarşamba günü saat 15.80'te topîanı!-
mrJs üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.03 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Manisa M ille! vekili Mustafa Ok'im çekir
deksiz kuru üzüm ihraç fiyat farkının üreticiye öden
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adi
ne Ticaret Bakam Halil Basalım yazılı cevabı 
(7/1511) 

Miliet Meclisi SaşkaıriığiEa 
Aşağıdaki saranum Saym Başbakan tavafından 

yaz3İı oiarak c2wc^pir-.-ûm.'ıv-zz:-::ia yardımcı oLtnam-
zı s-sygıianmia rfca ederim. 

2 . 11 . 1976 
Manisa MİIetvckiti • 

Mustafa Ok 

1973 yılında 7 Lr?a olaıv çekirdeksiz kuru üziiın 
taban fiyatı 1974 yıîında % 42.8 artırılarak 10 Lira
dan üân edîinıiş, üreticinin akn -terinin ka;-ş:kğı ve
rilerek mağduriyeti önicsraaiştir. 

Maliyetin % 20 - 33 ar&sasan karşın 1975 yüm-
da tarım üıllîderi taban î 'yaferı pencMiIde dondu-
ralmuş ve çekiırdefcfe kum iMinı taban îiyah yine 
10 iira olsr-nk ilân edilmiştir, 

1976 yıîiiîda nı&fyeiiîj ve geçicme endek^-inm yi
ne % 20 clvarmda adjnasîKa karşım, çekirdeksiz 
kara üzüm taban. fiiystı sadece % 5 artn-darak 10550 
Eira olarak i:ân ediimrş bakmnşakfadır. 

GoîüiJliğü gibi Î973 ve 1976 Cephe Hükümeti dö
neminde maliyetin ve geç'yîvae endeksinin artmasına-
karşın, tarım üri'nieri fiyai'arı genelikk; dondurul
mak mraû ife üreticiler büyük ölçüde nıagdar edil-
mislerdir. 

Şimdi öârcnd?*;«ıiz3 güre, çekirdeksiz kura üZa-
rnün (9 No.) ihraç fiyatı 950 - 1 000 ton/doiara yü---
sdîmiiir. Bir doEsr 16.50 L'ra oiduğnna göre, 9 nu
mara çekirdek?^ kuru üzümün tosu 1 650 liradan, 
kilosu, 16s50 liradan ihraç edi-'yor demektir. Bunun 
3.5 - 43 Lirasnn-n fş'eae masrafı ve ihracatça kâra 
olarak ayr?M>ğmı kr.hııl edersek, geriye kakın 12-13 
lira üreticinin hakkıdır. 

.50 I ra ilân edildiğ:ne güre üreîi-
2.5 Einıkk bir farkın ödenmesi se-

ı&iâan aym 
cibre küoda 1,5 
rekmektcdtr. 

Eeevit KaküsFiet?nin 16 . a . 1974 gün ve 7/3724 
snydi karaman 7 r d maddesi ile elde edilen müspet 
farkın üreticiye ödenmesi otomatik hak; ge t i r i l i ş 
o'mnsına karşın, Cephe Hüküreeimin 22 . .7 . 1976 
'gün 7/13311 sayılı kararı i!e bu fek'arm kuiiandış 
biçimi Ticaret Bakanının takdirine b:rak»imı*ür. 

Cephe Hükümeti arlan fiyat farkının üreticiye 
ödenmesini kabul -etmediği takdirde,. 100 ifâ 175 mil
yon ika üreticinin cebinden aknarak birkaç ihra
ca içean cebine akîanumş olacakta-. 

Bu duruma göre Cephe Hükümeti; 
1. Çekirdeksiz kuru üzümün 16 firan-n üzerin

deki bir fiyatia ihracından doğan ve miktarı 100 ilâ 
175 nı '^on lira arasında değişen bu farkm, ürü
nün ası! sahibi olan ve iki yıldır mağdur edilen köy
lüye ve üreticiye ödenmesi için gerekli önlemleri 
(Tcdbİrieri) airnayı düşünüyor mu? 

2, Çekirdeksis kuru üzümün ihraç fiyatlarında
ki arbşian doğarı farkın üreticiye ödenmesi düşünü
lüyorsa, pamukta olduğu gibi bunun 50 Krş. olarak 
değî' 209 KEŞ, ciarak ödenmesi clanak'arı araşiı-
niiiiakta mıdiir? 

T. C. 
Ticaret'Bakanlığı 17 . 12 . 1976 

Tcşidiâîiaaîdîînta Genel 
MüdürEiğü 

Do-ya No. : 15.7/329-3 
19.320 

Miüci Meclisi Başkanlığına 
tgl : fîa^bakanhğa mcıhats? 9 . 1 1 . 1976 tarih 

.ve 7/1511-5303-39426 sayı?ı yazdan. 
Marsça MiSetveklii Sayın Mustafa Ok tarafın

dan, çekirdeksiz koru ibümde ihraç fiyatları lie des
teklense a'an fiyatları arasındaki faikın üreticiye 
iriikâü e-ttirlknesi hususunda Sayın Başbakana yönel
tmen sc:u önergesi incelenmiştir. 

Bakanlar Kırrukı karan ile DevFet dcstekkrae 
ahmüamnda buiwHmak üzere görevlendirilen Tarım 
Satış Kooperatiflerince, kâr eârdiğinde kararnante-
k r uyarınca bu kâr ortak üreticiye risturn şeklinde 
dağitdmaktad!". 

fenî"? Üeüm Taam Satsş Kooperatifleri Birliğin
ce 1972 yılında kiioda 100 îcurısş, fznsir Pamuk Ta-
nm Satış Kooperatifleri Birliğince de 1975 yılı ürü
nü için ortak üreticiye kiiada 50 kuruş kâr karşılı
ğı avans dağîtdmış buİHnmalctadır. 

Bu itibarla, 1976 yılı ürünü çekirdeksiz kara 
üzüm anı lar ına dair 22 . 7 . 1976 tarih ve 7/12311 
szr/ıh Kararnamenin 8 ne! maddesi «Kâr edildiğin
de bu kûnn ortak, içi iş'enıiere karşılık o?an m"iîtar?n 
ne şekilde kullanacağı Ticaret Ba!(an!tğmcâ tespit 
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olunur», hükmüne göre iş"-em yapılabilmesi için her şey
den evvel kampanya hesap döneminin incelenmesi 
ve bilançonun çıkarılmış oEması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başoî 

Ticaret Bakanı 
2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Silifke em

niyetinde görevli iken bekçinin ölüm sebebi ile bir 
emniyet komiserine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltiirk'ün yazdı cevabı. (7j 1535) 

Milîet Meclisi Başkanlığına 
Aşuğsdaki sorumun Sayın İçişleri Bakam tara

fından yazıEı oîarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarım!^. 
17 . 11 . 1976 

İçel Milletvekili 
Çetin Yıilınaz 

Soru : 
Toplumumuzun uzun yıllar ıstırabını çektiği ça

re bulunmaz, aranmaz sorunlarından biri emniyet 
kuvvetferi iîe geniş .halk yığınlarının karşıMth güven
sizlik içinde oluşudur. Siyasal iktidarlar emniyet 
kuvvetlerini kendi kolluk gücü olarak kabu! etmiş
ler, bu sevgi ve şefkat, güven, emniyet kurumlarına 
siyasal nitelikli görevler vermişlerdir. 

Ekonomik, topüumsa!, siyasa] bısnaliin içinde olan 
emıı'yet örgütü görevlerinin ağsriğı ve ciddiyeti ora
nında Devletten iFgi görmemiş, eğitini ve şefkat ek
sikliği içinde Cumhuriyetin kolluk gücü olamamış
tır. 

Son onheş gün içinde İçel'in SiKfke ilçesinde Em
niyet Komiseri Hüseyin Öz'ün birinci derecede so
rumlu bulunduğu iki oiüm olayı bu kanımızı kanıt
layan somut ibret belgeleridir. * 

1. Silikfe emniyetine bağa bekçi Şemsettin G^ün-
ceFin ölüm nedeni saptanmış mıdır? 

2. Bekçi Dursun îldeniz'in ölüm nedeni saptan
mış mıdır? 

3. Bu görevlilerin Emniyet Komiseri Hüseyin 
Öz tarafından kıyasıya dövüldükleri doğru mudur? 

4. Emniyet komiserinin bu iki ölüm o!ayı ile il
gisi var mıdır? 

5. Göksu Irmağında ölü bulunan bekçinin ölüm 
nedeni İntihar mıdır? Cinayet midir? İntiharın nede
ni nedir? Cinayetse bu cinayetle Hüseyin Öz'ün ilgi
si nedir? 

6. Komiser Hüseyin Öz hakkında ce gibi idarî 
ve adlî işlem yapılmıştır? 

7. Şu anda Hüseyin Öz hangi görevdedir? 

T. C. 
tçzşTeri Bakanlığı 20 . 12 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Da¥e : Asayiş 

Şube : Asayiş A. 631-41-56 
264371 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : MiEet Meclîsi Başkanlığının 22 v 11 . 1976 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 7/1535-
5117/40046 sayılı yazısı; 

İçeü Mıüetvekili Sayın Çetin Yılmaz'ın Siîskfe il
çesi Emniyet Komiserliğinde görevli iki çarşı ve ma-
haTîe bekçisinin öîüm sebebi ile adı geçen ilçe Em
niyet Başkonıiserine ilişkin 17 . 11 . 1976 tarihli ya
zılı sora önergesi incelenmiş ve cevabımız maddeler 
halinde aşağıda balfrtilmiş-tir. 

1. Çarşı ve Mahai'ie Bekçisi Şemsettin TunceF 
in 7-8 . 11 . 1976 günü gecesi görev mahallinde bu-
luomadığuıdan, devriye polis memur'arı tarafından 
hakkında bu yolda rapor tanzim ediFınesi üzerine, 
Başkomiser Hüseyin Öz tarafından tabancasının alı
narak 8-9 . 11 . 1976 günü göreve sevk edilmediği, 
adı geçen Çarşı ve Mahalle Bekçisinin 9 . 11 . 1976 
günü evinden ayrılarak geri dömnediği, 10 . 11 . 1976 
günü saat 16.00 sıralarmda Göksu Irmağında cese
dinin bulunduğu, o'aya C. Savcılığınca el konulduğu, 
yapılan otopside ölüm sebebinin suda boğu'imak oîa-
rak tespit ed'kliği, 

2. Olayla ifeiM olarak idarî yönden de soruştur
ma sçıîdığı, Başkomlser Hüseyin Öz'ün adı geçen 
ilçeden il merkezine alındığı ve ha.en burada görev 
yaptığı, 

3. Ada ve idarî yönden açılan soruşturmaların 
lıaüen devam etmekte oMuğu, 

4. Bursun İldeniz adlı şahsın Çarşı ve Mahalle 
Bekçisi olmadığı, üçe merkezinde kahvecilik?© iştigal 
etî.îği ve a'kole müptelâ olduğu, intihan . ile ilçe em
niyet Başkomiserinin ilgisinin tespit edilemediği an
laşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltiirk 

İçfşleri Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İzmir 
Jandarma Komutanının yargıç ve savcılarla ilgili 
araştırmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuz-
Juın Asilîürk'ün yazdı cevabı. (7/1541) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygı
larımla. 

18, . 11 . 1976 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Soru : 
izmir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muam

mer Bayan'nm, Bornova ve Menemen ilçelerinde gö
revli yargıç ve savcıların hangi partiye mensup olduk
larının saptanması için ilçe bölük komutanlddarına, 
15 Ekim 1976 gün ve 2053 - 38 - 761 saydı bir yazı 
gönderdiği doğru mudur? 

Doğru ise, Anayasamıza göre yargıçlar bağımsız, 
savcılar ise teminatlıdır ve siyasetle hiçbir ilişkileri 
olamaz. Buna rağmen yazılan yazının anlamı yargıç 
ve savcıların siyasal eğilimlerinin saptanmasından 
başka bir şey değildir. Böyle bir istek yasa dışıdır. 
Ancak faşist bir yönetimde yargıç ve savcıları tehdit 
ve baskı altında tutmak için böyle bir yola başvuru
lur. Soyut olarak bu yazı da yargıç ve savcılara bir 
tehdit ve baskı anlamı taşır. 

ti Jandarma Komutanı bu yazıyı hangi yasal 
amaçlarla göndermiştir? Bu yazıyı göndermesi için 
Bakanlığınızın gizli veya açık bir emri var mıdır? Bu 
yasa dışı eniri gönderen hakkında ne gibi yasal işîem 
yapılmaktadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 12 . 1976 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

PER : 7020-35-76. Tyn. Ş./Cb. Ks. (15486) 
Konu : Yapılan inceleme ve işlem. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Millet Meclisi Başkanlığının 7 Arahk 1976 

gün ve Genelsekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/1541-5158/40308 sayılı yazısı: 

1. Görevli bulundukları illerin emniyet ve asa
yiş hizmetlerini, vali adına yürütmekten sorumlu olan 
İl J. Alay komutanlıkları ve ast kademelerinde birer 
(Genel bilgi dosyası) tutulmaktadır. 

Bu dosya, genel olarak bölgenin fiziki yapısı, 
ulaştırma imkânları, sosyal, kültürel ve ekonomik 
durumu, turistik bölgeleri, tarihî eserleri, sınaî tesis
leri, işyerleri, otel, kafetarya, lokanta ve bu yerler-
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deki çalışanların isim ve adresleri ile il ve ilçelerdeki 
belli sayıdaki memurların, muhtarların ve bekçilerin 
isimleri, görevleri gibi bilgileri ihtiva etmektedir. 

2. İzmir İl J. Alay Komutam da bu meyanda son 
değişiklikleri tespit etmek ve bu suretle dosyayı ta
mamlamak maksadıyle, İlçe J. Bölük K. larma bir 
emir yayınlayarak; sorumluluk bölgelerinde bulunan 
iş sahaları ve bu yerlerde çalışan işçi miktarı ile se
nelik iş kapasitesinin tespit edilmesini ve ayrıca ilçe
lerde görevli hâkim, savcı ve belediye başkanlarının 
isimleri üe belediye başkanlarının hangi partiye men
sup olduklarının tespit edilerek bildirilmesini istemiş
tir. 

Ancak, sözü edilen yazı yazılırken «İlçenizde gö
revli hâkim, savcı ve belediye başkanlarının isimleri 
ile belediye başkanlarının hangi partiye mensup ol
duklarının tespiti» cümlesinde altı çizilen (Belediye 
başkanları) ibaresi sehven yazılmamış ve ildeki bü
yük evrak akımı nedeniyle İl Jandarma Alay Komu
tanının gözünden kaçmıştır. Bu suretle yazının an
lam ve maksadı değişik bir görünüm halinde basma 
intikal etmiştir. 

3. Nitekim, Jandarma Genel Komutanlığınca 
merkezden gönderilen bir general müfettiş tarafından 
yapılan tahkikatta, sözü edilen yazının yukarıda be
lirtildiği şekilde ilçelere gönderildiği ve hemen aka
binde de bu yazıda unutulan (Belediye başkanları) 
ibaresinin ilâve edilmesi hususunda İlçe J. Bölük ko
mutanlıklarına telefon emrinin verildiği anlaşılmış
tır. 

4. Hâkim ve savcıların siyasî partilere mensup 
olmayacakları, muhtelif kademelerden geçerek albay 
rütbesine kadar gelmiş bir subay tarafından bilinme
sinin pek tabiî olacağı cihetle İl J. Alay Komutanı
nın kasıtlı bir hareketi de düşünülemez; bununla be
raber tekerrürüne meydan verilmemesi bakımından 
İl J. Alay Komutam ve karargâh personelinin ya
zışmalarda daha dikkatli hareket etmeleri, yazdan ya
zılan titizlikle okumaları ve ondan sonra imza etme
leri hususunda ikaz edilmişlerdir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, Devlet Personel Dairesince alınan istişarî ka
rarlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Er-
genekon'un yazılı cevabı (7/1549) 

239 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru 1. — 1897 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince intibaklar sırasında Kurumlarca tereddüt 
edilen hallerde, Devlet Personel Dairesine başvurma
larla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esaslarının 
Bakanlar Kurulunca tespiti gerektiği halde, 15.S.1975 
tarihinden beri "1,5 yıldır bu husus yerine getirilme
diğine göre, Devlet Personel Dairesince bugüne ka
dar alınmış olan istişari kararların geçerli olup ol
madığı ne şekilde tespit edilmektedir? Bu tespit işi 
kimin yetki ve mesuiiyerindedir? 

Soru 2. — TCDD Genel Müdürlüğünde, «Genel 
Müdürlük Müfettişi» olarak bir görev bulunmayıp, 
halen Genel Müdürlüğe bağlı, Teftiş - Tetkik Ku
rulu müfettişleri ile Merkez Daireleri ve İşletme
lerde teknik ve ihtisasa dayanan müfettişlerin ta
mamının, «Genel Müdürlük Müfettişliği» kap
samında olduğu gerekçesiyle, intibaklarında verilen 
birer derecenin emekliliklerinde geriye alınması han
gi yasa hükmüne dayanmaktadır? 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı olan bu müfettişlerin 
TCDD Genel Müdürlük müfettişi olup olmadığı
nın tespitine Bakanlığımız yetkili midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 16 .12 .1976 
Oka : 310000/3839 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 . 12 c 1976 tarih 7/1549-5189/40552 

sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un 

Devlet Personel Dairesince alınan istişari kararlar 
konusunu, muhtevi yazdı soru önergesini tetkik ettir
dim. 

1. — Malûmları olduğu veçhile, 1897 sayılı Ka
nunun 3 ncu maddesinde; «Bu kanunun uygulaması 
ile ilgili konularda, kurumlar, bağlı veya ilgili ol
duktan, Bakanlık eliyle Devlet Personel Dairesine 
bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ka-
nalıyle başvurulur. Bu başvurmalarla ilgili işlemle
rin yürütülme usul ve esasları bakanlar kurulunca 
tespit ediilr.» denilmektedir. 

Devlet Personel Dairesine başvurmalarla ilgili iş
lemlerin yürütülme usul ve esasîan Bakanlar Kuru
lunca henüz tespit edilmediğinden, Personel Dairesi 
kararlan kanuni -prosedürüne uygun bulunmamakta, 
daha çok istişari bîr malıiyet arzeimektedir. Bu ne
denle, kurumların, Devlet Personel Dairesi Başkan
lığının Bakanlığımız görüşüne aykırı kararlara uy
ması mevzuata aykırıdır, 

2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilât ve vazifeleri 
hakkımla Kanunun 5655 sayılı Kanunla değişik hük
müne göre, masraf 'kanunlarının uygulanmasını dü
zenlemek ve sağlamak Maliye Bakanlığının yetkileri 
cümlesinden okluğundan, 1897 sayılı Kanunla ilgili 
hususlar hakkında da mütalâa verme yetkiside Ba
kanlığıma ait bulunmaktadır. 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Ek Geçici 30 ncu maddesinde, «Bu kanunun ek ge
çici 9 ncu maddesinde yazslı kurumlardan özel ka
nunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60'ından faz
lası Hazineye ait olanların, mesleğe özel yarışma sı
navına tabi tutulmak suretiyle alman genel müdür
lük müfettiş yardımcıları, kendi özel kanunları çı
kıncaya kadar, Devlet Personel Dairesince düzenle
necek özel yeterlîk sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak sınavdan basan göstererek müfettişliğe atan
maları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 
nci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan hak
lardan yararlanırlar.» hükmü yer ahmaktadır. 

Görüleceği üzere, bu madde hükmüne göre, adı 
geçen kanunun 36 ncı maddesinin A/11 nci fıkra
sında tanınan 1 derece terfi hakkından sadece Ge
nel Müdürlük Müfettişleri yararlanabilmektedir. 

Diğer taraftan, (TCDD İşletmesi Genel Müdür
lüğü Merkez Dairelerinden olan Ticaret ve Hâsılat, 
Malî İşler ve Muhasebe, Malzeme . Dairelerinde 
«ınüfettfş» unvanım almış olanlarla İşletme servis
lerinde Yol, Cer, Hareket ve Tesisler Müdürlükleri 
bünyesinde «yol müfettişi», «Ceir müfettişi», «hare
ket müfettiş;» ve «tesisler müfettiş» lerinin TCDD 
Genel Müdürlük Müfettişi olmadığı' idarece de bi
linen bir husustur. 

Bu nedenle, anılan hükümler gereğince söz ko
nusu müfettişlere intibaklarda bir derece verilmesi 
mümkün olmadığından, ilgililer hakkında Emekli 
Sandığınca yapılan işlemde kanuna aykırı bir husus 
bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 
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SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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

X 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 

arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarım tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri, uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sın» üşklin önergesi. (1Q/18); Urfa Miletvekiii Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarım ve bu sorunların 
çözüm yollarım saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 10>2 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı ve 9 arka-
kadaşırun, 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 Meç-. 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri "uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka* 
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve. Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmdk ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişlkin önergesi. (10/20) 

4. — 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) 

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

6. — 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) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tüm er ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamaik 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) 

8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri saptan 
malk amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç* 



tüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

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

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

11. — îzmir Mületvekiü Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşmın, belediyelerin içinde "bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

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

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

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

15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PtÇ) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 

olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi îçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 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) 

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

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

19. — 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 amacryle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi îçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

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

21. — 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) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yalhya Demıirel'e aüt Orman Ürünleri ve 



29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikimi sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır < 
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy« 
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine-
miacıhğuıın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacı/yle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/46) 

inşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyİe Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

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

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşınım, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarabisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun oflup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptaımak amacıyle, Anayasanın 
88 noi, M'ilet Meclisi içtüzüğünün 102 ncd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsmtıyle can ve mal kaybına sebep olan> konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Liice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşımın, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bukmaıbühnesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetlerd saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 noi, Mîilet Meclisi içtüzüğünün 102 
noi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisini» 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad-



nın ülke yararına olup almadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nai, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nai, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

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

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

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla ü emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
nO/52) . 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda. Anayasa
nın 88 noi. Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güveni'ik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme allım politikası-

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

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
*Q3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının. Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 



>1-ı O ^ U~lTl_<3rz_ ( * ? ^ 1 ^ 

-* 5 — 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 

.ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Önal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve lünyât 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amaeıy-
ıle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — 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) 

5-2. — Bundur Miletvek'iM Osman Ayfcul 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) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, • pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin duri&nunu açıklığa kavuşturmak ve gerek!-" ted-

. birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

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

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların y?niden 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) 

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

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa 
nayi takım ve tezgâhlan kaçakçılık olnvının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bjV Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) . 

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

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

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

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

63. — 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) 



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

65. — Hatay Miletvelklilıi 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) 

66. — 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) 

67. — 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 ijişkin önergesi. (10/83) 

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

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

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

71. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

• 
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Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir GeneJ Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — 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 maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür- r 

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) 

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

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

76. — 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 8S nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

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

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

79. — 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 ünergesi. (10/94) 

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

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

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

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

84. — İçel 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

85. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarım, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

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

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

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

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

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

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

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

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — 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 uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) : -

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

97. — 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. 
00/111) 

98. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan 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) 

99. — 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
tarlarım saptamak amacıyle, Anayasanm 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

100. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BlRLtK'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) 

101. — 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) 

102. — 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) 

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

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

105. — 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) 

106. — 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) 

107. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 
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108. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka

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

109. — 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) 

110. — 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 anılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — 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) 

112. — 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) 

113. — 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) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşnıın, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarım saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
turnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mtrthı ve 9 arkadaşmm, haşhaş konusunda Anaya
sama 88 nci, Millet MecM İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/128) 

116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin somunlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca t«r Meclis Araştırması açılmasına iföş-
kün önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana» 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması acıtma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-: 
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem doteyısayle yurt «içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarım sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 



124. — îzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve (temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — Binigöl Mffiötıvdküılli Abdullah Biazracir'im, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

7. — Salmıştım Miieltıvelkii liyaıs Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

8. — Sivas Miiltetvelkilli Enver Alkoıva'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

9. — Sivas Miliatvelkliıli Enver Alkova'ni'n, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

10. — Kars MilletveMıM Yasin Bozlkıuuıt'u'n, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

11. — .Kaıris Mületlvelk'ilü Yasin Blozlkuıt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

12. — Antalya Miieıtvelkilli İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6J65) 

13. — Yozgaıt MilMtivdkil'i İhsan Afsian'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

14. — İçel Miİeltvdkili Nazımı Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

15. — Kastamonu Miiletvelkilli Mehdi Kösik-in̂ in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü'soru önergesi. (6/72) 

16. — Raistoımoinu Milfetveikii Mebdıi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

17. — Kaim Milletivökili Yaisin Bozlkuırt'un, et to-
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

18. — Denizli Miieıtivdkıifli Sa!mıi Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

19. — İstanbul Milletvetküli Doğan Öztaç'um, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

20. —- Sivas Milleiüvekliü Entver Alkova'nım, Si vals 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

21. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

22. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

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

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

TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

26. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Çorlu'nun naaşlannın 

, nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

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

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

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

3Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

32. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Tünk Yükseltme C&ncây&â» rakı adım degiştürmesline 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

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

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

36. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nün, yemek
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

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

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

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) * 

4Q. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

• 41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

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

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

44. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*)' 

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

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

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

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

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

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

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

52. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 
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53. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin. Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

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

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

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

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

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

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

60. — 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) (*) 

61. — 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) 

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

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

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

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

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

67. — 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) 

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

69. — 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) 

7Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

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

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

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

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

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

76. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/170) 

77. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 
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78. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 

Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar 
larma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parîar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

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

81. — Zonguldak MMMvekiilii Kemal AnadoTun, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

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

i83. — AfyonkaraMsar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

84. — istanbul Milletvekili İhsan Töksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. 
(6/190) (*) 

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

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şirnşek'm, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

87. — Urfa Mil'letvtekilı Abdülkadir Öneel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

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

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

'90. — İçel Millettvek'ilÜ Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

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

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

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

93. — 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) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Bakanı 
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

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

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

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

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

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

100. — Îstanlbul Milletvekili İlhan özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

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

1102. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

103. — Kahramanmaraş MiHetvekiili Halt Efvlli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
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«hazalarınım siyasî toplantılarla katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

ıl04. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nin, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192} 

105. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençli'k 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nuın, Spor Aka
demisinin açılmasmı geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nin, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakamından sözlü 
sorusu. (6/196) 

107. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspenıdos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisimde taraf tutulduğuna ilişkim Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

108. — Ankara Miltetveklilli 'Neodet !Bvliya!gil1im, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş-
kıin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

109. — Antalya Milletvekili Falhri Özçelik'İn, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

110. — îsitaribul Milletvekili Mehmet Emlin Sun-* 
gur'un, İstanbul Kapak Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

111. — Aydın Milletvekili 'M. Şükrü Koç'un, dış 
temsf'cilikîer için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

112. — Aydın Milletvekilli M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtıma tahsis edilen dövize 
Mistim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

113. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkim Ticaret ve Gıda - Taran ve 
Hayvancılık: bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

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

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

'1116. — Istanibul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakamından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

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

118. — Sürt Milletvekilli 'Nelbül Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Enbafcam ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ım Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/232) (*) 

119. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Barba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî üimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/233) (*) 

120. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Ordu ilimim sel felâketimden kurtarılmasına 
ilşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

121. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkim Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

122. — Hatay Milletivekili Saferli Ince'nlin, Hatay 
iline ataman Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

123. — 'istanbul Milletvekili Mehmet emin Sun-
gur'um, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorumlarına ilşkln Başbakandan sözlü soru öner
gesi 16/235) (*) 

124. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, üfke-
mizdeki işsizliğe ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

125. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, Yusuf Kahraımam Pols Okulumdan ihraç edi
len gençlere ilişkim içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

126. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkim Mîllî 
Eğitim Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/237) (*) 

127. — istanbul Milletvekili Necdet Ökhıen'Ün, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 



— 15 — 

!İ 28. — Balıkesir Milletvekili Necati .Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta 'bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/239) (*) 

1129. — 'Muğla Milletvekili Ahmet BuldamVnın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

130. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekliner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
d H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

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

132. — Çorum Milletvekili Eteni Ekenin, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

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

134. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaşin, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

135. — Ankara Milletvekili- Necdet EVl'iyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) •(*) 

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

137. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsanin, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

il 38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalin, 
Sakarya Millî- Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

139. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gnTin, öğretmen tayin ve naklilerine ilişkin Millî Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

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

141. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

142. — Hatay Milletvekili Malik Yılmanin, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

143. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğanin, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suilkastfore ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

144. — Adana Milletvekili İlter Çubükçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir-̂  
lerc ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

145. — Adana Milletvekilli İlter Çuibukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

146. — Hatay Milletvekili Malik Yılmanin, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

147. — Adana Milletvekili Osman Çıtırıkin, 
Düzaçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

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

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

150. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın baza ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
klilerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

131. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgürün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine iişfcin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 
- 132. — Balıkesir MiMervekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarma ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

153. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakilerine ilişkin Milî Eğitim Ba
kanından sözlü som önergesi, (6/262) (*) 
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1154. — Balıkesir Milletvekilli Necatlî Celbe'nin, 

tayin ve naklilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğilim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/263) (•) 

1155. — Giresun MHletvekili Orhan Yilimaz'ın, 
eylemli öğrenci olaylam ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

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

157. — Malatya MiUetvekiffi Hüseyin Denizin, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin MH-
i Eğitâm Bakanından sözlü soru önergesi, (6/266) 
(*) 

il 58. — Muğla MMetvekli Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençhğinio sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

fl'59. — îçel MMetlvekİi Süleyman Sîımşefk'in, An* 
kafa MM Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

1*60. — Antoîya Milletvekili Faiz Sarîartn, Ortak 
Raızara ffişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

İdi. — Kahramanmaraş MMetövekili Alli Zülfikâr-
©ğlü'nun, İ974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
Misk ve dağıtımınla ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

162. — Sivas MMetvekiili Mustafa Timisi'nîn, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Barakandan sözlü sora önergesi (6/217) 

1163. — Adana Milletvekili îlter Çuibukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

!l(64. — Rize MiUetvek'M O. Yılmaz Karafosman-
oğhı'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
aıdh oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) f ) 

11*65. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Kafaıosman> 
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna Bişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (*) 

166. — tstanlbül Milletlvekiili Doğan öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

167. — Muğla MflJetvekİi HaSl Dere'mn, Alman
ya'ya gönderilecek ö^^tmeniaran seçani için yapı
lacak sözlü sınava diskin Millî Eğitim Bakaaıadaaı 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

168. — Manisa Milletvekili Veli Batel ı 'ma, îs^ 
tartbul'da yayınlanan Gtineş Oazetesimn «Gönöft yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya üşkAn Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

1169. — Kars Milletoefciîi Doğam Araslı'oın, Roa* 
İsyon partileri il örgütteftein bazı tayin ve nakiller
de etkrM olduğu iddialarına iBşkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

170. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (vS/278) (*) 

171. — Muğla MleCvekiii H a l i Dere'nin, ÜİkÜ-
Bir'in kuruluş ve çaiışmaiıaırına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

172. — içel Milletvekili Çetin Yı taz ' ı t t , 1974 
1976 yıllaırrndi Ankara Milî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcaniaiara iiştein Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

1173. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

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

175. —- Konya Milletvekilli A t Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil' ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikîrğe ilişkin MilB 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

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

177. — Gaziantep Milletvekili Mustafa" Güneşin, 
28 . 10 - 1975 günü basma verdiği demece ütşkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

178. — Kaistalmlomı Milletvekilli Salbri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sora önergesi. (6/285) (*) 

179. — Tekirdağ Milletvekili YÜnaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri i e ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 



180. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'm, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

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

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

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

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

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

186. — 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 Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

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

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

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

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

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

192. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylana ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi^ 
(6/240) 

193. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
. nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğirim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

194. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

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

196. — 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) (*) 

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

198. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
"Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

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

200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/308) (*) 

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

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



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

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

205. — 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) (*) 

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

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

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz. Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
16/318) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

216. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
I in, 1975 ymnda demir çelik ara ürünleri için verilen 
I ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

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

I 218. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
I nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği-
I tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

219. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaTın, 
I Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula-
I ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
I soru önergesi. (6/332) (*) 

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

I 221. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
I nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
I kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
I Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 
j 222. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 

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

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

I 224. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
I îu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 

vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

225. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı-

I lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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226. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

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

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

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

230. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek 
litoloji Balkıanıisnıdıan sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

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

232. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

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

234. — Çanaikkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
.(*) 

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

236. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

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

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

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

240. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

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

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

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

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

245. T— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

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

247. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 
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248. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

249. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/374) 
(*) 

250. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

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

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

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

254. — Bolu Milletvekili Abdi Öz'kök'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) (*) 

2 5 5 . — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, küt
lü pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ishalinin durdurulmasına ilişlkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

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

257. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3.82) (*) 

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

259. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 

veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) <*) 

260. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

261. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

262. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

263. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

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

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

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

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

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

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

270. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 



271. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

272. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

273. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, EğüCiim . enısCjtiü'lerine öğrenci alınış şeföline iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

274. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (•) 

275. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

276. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

277. — Antalya Milletvekili 'Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
iklin Mi'Mî Eğjüitm Baflcanındian sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

278. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Kur'an 
kurslarında öğretildiği iddia edilen gizli yemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/401) (*) 

279. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü ısoru önıergesıi. (6/402) (*) 

280. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf- durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

281. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesii. (6/404) (*) 

282. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

283. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

284. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

285. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon ilindeki YSE çalışmalarına ve toplu sözleş
meden yararlanamayan Yol - Su işçilerinin durumla
rına ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/408) (*) 

286. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

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

288. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurlarım dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

289. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren-
dillere iişikin Milî EğMm Balkan-nndan sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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 2. — 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 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onarın, 492 sayılı Harç-
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lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan k©misyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali thsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezalardı 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) 

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

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
'bakıcılarına ve kondokltör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, marnevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayııh Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komiisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

7. — 22 . 11 .1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nesi maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
büküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Miletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

8. — Türküye Büyük Mıilet Meclisi eski üyeleri 
hakkınıdaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumkutfbaşlkamnca 'bir daha görüşülmek üze
re geri göndierme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
rapomu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

10. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarilı ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştiriiimesine dair içtü
zük teklfferi ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtıma tarihi : 19 .6 .1975) 

X 11. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyonu 
başkanlılklıaın tezkereleri, (M. Mecliisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağutma tarihli : 30.6.1975) 

12. — 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) 

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

14. — istanbul 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) 

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

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

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



18. — 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 içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

19. — 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 işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 20, — istanbul 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 içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

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

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

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

X 24. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 25. — 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) 

26. — 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 27. — 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 28. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 29. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 , 5 . 1976) 

30. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş 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 tş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 31. — 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) 

32. — Muş Mietveödli Telkin İleri DBkrnein'iın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı r 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
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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) 

34. — 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 : 1 4 . 5 . 1976) 

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

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

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

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

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

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

41. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerimi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1976) 

42. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykuî'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) 

43. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 44. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri, hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzü&ün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önc-gesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . *î 1976) 

46. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1'360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

47. — 17 .1 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 ncı 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) 

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

49. — 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) 
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X 50. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu, [l/ll) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

51. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değişitiril-
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) 

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

53. — 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) 

54. — 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) 

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

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

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 

birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı :, 365) (Dağıtma tarihi : 
11 .6.1976) 

58. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974,11 . 6 . 1976) 

X 59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım 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 İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204V; 1 nai ek) (Dağıtma tarihleri : 1 , 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi 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 61. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddfsunin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 1 6 . 6 . 1976) 
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X 63. — 18 . 3 , 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile îstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, istanbul 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 ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (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 64. — 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 Tolkuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Mi'lletve'kili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon. 
ya Milletvekili Necmettin Erba'kan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve An'kara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergiîsi 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 65. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım tneheyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 

komîsyonlan raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 , 1976) 

66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-< 
geSi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

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

X 68. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .. 1976) 

69. — 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) 

70. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 71. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad« 
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman - ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 72. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis* 
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yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 74. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

75. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

76. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâ'kimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 s 7 < 1976) 

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

78. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köflcer'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit beikçi 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 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri 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-* 
meşine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . .7 . 1976) 

81. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğhı 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rifin 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) 

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

83. — Kırklareli Milletvekili 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 
fikralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'm 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) 

85. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagü'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 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 86. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Mületvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 



îslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 Ve 395'e 1 ııci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili İlham'i Ertem'in, 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) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11. . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri DağdaşYn, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
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I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi' 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . U . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
I Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 

gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. . Basri Akgiray ile 
I Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 

Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 , 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 . I I . 1976) 

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



X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7 .12.1976) 

X 103. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi : 13 . 12 . 1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

107. — Konya Milletvekili Necmettin Enbaıfcan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma. önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 . 1976) 

108. — Yozgat Mlifctvetklili Ömer Lütfi Zaraır-
sız'ııı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kaibulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterili 

* (Millet Meclisi Birleşim : 21) 






