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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 Aralık 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te ya
pılacak TBMM Birleşik Toplantısından sonra toplan -
nılmak üzere Birleşime saat 15.40'da son verildi. 

Başkan ^ Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

M. Şevket Doğan İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 

Nö. : 15 
II .— GELEN KÂĞITLAR 

13 . 12 . 1978 Çarşamba 

Raporlar 

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu, (5/27) 
(S. (Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1978) 
(Gündeme) 

2. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/26) (S. 

Sayısı 
deme) 

258) (Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1978) (Gün-

C. Senatosundan Dönen iş 

Teklif 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu

suf Özbaş ile Çorum, Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/516) (Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.46 

BAŞKAN: Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 21 nçi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin «Burada» 
demek suretiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan yoklamaya 

rağmen çoğunluğumuz yoktur, bir müddet sonraya da 

bıraksak çoğunluğumuz olmayacaktır. O itibarla, gün
demdeki konuları sırasıyla görüşmek için 14 . 12 . 1978 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanıma Saati : 16.15 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Rize Milletvekili izzet Akçal'ın, toplu taşı
macılığa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Güneş 
Öngüt'ün yazdı cevabı .(7/317) 14.8.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilişikte gönderilen yazılı soru önergesinin Ulaştır

ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının temin edilmesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

Sual : 1 
a) Ülkemizin ulaşım sistemlerinde toplu taşıma

lara öncelik verecek tedbirler alınmış mıdır? 
Örneğin, üç tarafı deniz yolu ile çevrili bulunan 

ülkemizde deniz ticaret filosu atıl kapasite ile çalışır
ken, çok daha fazla dışa bağımlı olan ve ülke ekono
misi bakımından yararlı bulunmayan kamyon taşı
macılığının, deniz yolu taşımacılığı aleyhinde olarak 
devamlı surette gelişmesinin önlenmesi düşünülmek
te midir? 

b) Hükümet üyesi olarak toplu taşımacılığa 
önem verileceği hususunun tarafınızdan beyan edil
mesine rağmen, deniz taşımacılığı aleyhine olarak fe
ner vs. ücretlerine zam yapılmış olmasının deniz ta-
şımacıdığının rantabilitesine menfi etki yaptığına ka
ni misiniz? Bu durum, kara ve deniz taşımacılığı ara
sındaki ekonomik dengeyi kara taşımacılığı lehine ola
rak ve toplu taşımacılığın aleyhine olarak bozan yeni 
bir unsur olmakta mıdır? 

Sual : 2 
Ticaret gemilerinde çalıştırılması zorunlu asgari 

miktardaki eleman adedinin Bakanlığınız koordinas
yonunda teşkil olunan bir heyet vasıtasıyla saptandığı 
bilinmektedir. Bu heyet üyelerinin çoğunluğunun ge
mi elemanı olması nedeniyle personel adedini gereğin
den fazla yükselttiği kanısında mısınız? 

Rakip ülkelerde aynı tonajdaki gemilerde çalışan 
personel miktarıyla Türk Bayraklı gemilerdö çalıştı
rılması zorunlu olan personel miktarı arasındaki far
kın gemi rantabilitesine tesiri Bakanlığınızca incelen
miş midir? 

Gemi zabitan ve elemanlarının esasen kıt olduğu 
ülkemizde bu sektörde daha fazla eleman istihdamı
nı zorlayarak ücretlerin çok daha fazla artmasına se
bep olan bu uygulamanın hiç olmazsa komisyon üye

lerinin değişik gruplardan teşkili suretiyle değiştiril
mesi düşünülmekte midir? 

Sual : 3 
a) Ülkemizde deniz nakliyatıyla ilgili kuruluşla

rın fazla adette eleman istihdam etme zorunluğunun 
yanısıra, ödemek zorunda bulundukları gider vergisi 
(nakliye vergisi), Sosyal Sigorta primleri, stopaj gibi 
vergiler deniz yolunu kara yoluna nazaran daha fazla 
pahalı hale getirmekte midir? 

b) Gemi personel ve zabitanma Türk Hava Yol
larında olduğu gibi vergi bağışıklığı sağlanması, 

c) Nakliye vergisinin kaldırılması, düşünülmekte 
midir, 

d) Kara yolu taşımacılığının, özellikle kamyon 
taşımacılığının, kara yollan kullanımı, trafik prob
lemi, yedek parça dolayısıyla dışa bağımlılığı, akarya
kıt sarfiyatı vs. gibi nedenlerle deniz yolu taşımacılı
ğına nazaran ülke ekonomisi açısından tercih edilme
mesi gereken bir taşımacılık olduğuna kani misiniz? 

Sual : 4 
a) 6/II.513 sayılı kararname halen uygulanmak

ta mıdır? Bu kararname esaslarına göre, ülkemizdeki 
bütün kamu iktisadi teşebbüsleri ve katma bütçeli te
şebbüsler genel taşıma sözleşmesi yapmış mıdırlar? 

Yapmayan kuruluşlar, Bakanlığınızca saptanarak 
gerekli girişimlerde bulunulmuş mudur? 

b) Deniz taşımacılığına ve Türk Bayraklı gemi
lerin himayesine ait 17 sayılı Türk parasının kıymetini 
koruma kararnamesine ilişkin olarak çıkartılan tebliğ
ler halen uygulanmakta mıdır? 

c) Yukarıdaki kapsam içerisinde mütalaa edilme
si gereken konulardan örneğin: Türk Şeker Fabrika
larının melas ihracatının veya Tariş'in nebati yağ itha
latının yabancı bandıralı gemilerle yapılmasının neden
leri nelerdir? 

d) Türkiye'nin ihraç mallarında genellikle FOB 
esasının ve ithal mallarında CİF veya CF esasının kul
lanılmasının sebebi nedir? 

e) Yabancı satıcıların veya alıcıların navlundan 
da ayrıca kazanç sağlamak amacıyla Türkiye'ye ihraç 
mallarında FOB ve CİF arasındaki çok düşük tuttuk
ları bugün herkesçe bilinen bir hakikattir. Buna rağ
men, ihaleye devamlı surette her iki şekilde çıkılması 
kamu kuruluşlarınca âdet haline getirilmiştir. Bu hu
sus Bakanlığınızın dikkatini çekmiş midir ve dikkat 
çekilmiş ise ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? 

— 27 — 



M. Meclisi B : 21 

f) Yukarıda izah edilen vergi, masraflar ve banka | 
faizleriyle Türk Bayraklı gemilerin, yabancı bayraklı 
gemilerle, örneğin Yunan, Yugoslav, Panama Bayrak
lı gemilerle rekabet edebileceğine kani misiniz? 

Sual : 5 
Türk Ticaret Filosunda özellikle likit taşımacılı

ğında küçük tonajlı gemilerde (5 000 tona kadar) atıl 
kapasite mevcutken, mevcut kapasiteyi dikkate alma
dan devamlı teşvik belgeleri verilmesi ekonomide bir 
zarara sebep olmakta mıdır? Bu hususta Bakanlığınız 
ilgili bakanlıklar nezdinde herhangi bir girişimde bu
lunmuş mudur? 

Sual : 6 
Türk denizciliğini geliştirmek ve mevcut atıl kapa

siteyi değerlendirmek amaçlarıyla yıllardan beri üze
rinde durularak hazırlanmış bulunan kanun kuvvetin
deki kararnamenin çıkartılması için Bakanlığınız ge
rekli girişimlerde bulunmuş mudur? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 12 . 12 . 1978 

Deniz Ulaştırması I 
Genel Müdürlüğü 

DUGM : ÎÇ. 01.03/3507/27140 
Konu :" Toplu Taşımacılıkla ilgili yazılı 
soru önergesi cevabı I 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 2 Ekim 1978 gün I 
ve 7/317-2265/13044 sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Sayın îzzet Akçal'ın Millet 
Meclisi Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan cevap
landırılmasını istemiş bulunduğu «Toplu Taşımacılığa 
ilişkin yazılı soru önergesbne ait cevap aşağıda arz 
edilmiştir. 

Sual : 1 

a) Ülkemizin ulaşım sistemlerinde toplu taşıma- I 
lara öncelik verecek tedbirler alınmış mıdır? I 

Örneğin, üç tarafı deniz yolu ile çevrili bulunan j 
ülkemizde deniz ticaret filosu atıl kapasite ile çalışır
ken, çok daha fazla dışa bağımlı olan ve ülke ekono- I 
misi bakımından yararlı bulunmayan kamyon taşıma- ,{ 
cılığının, deniz yolu taşımacılığı aleyhinde olarak de-. I 
vamlı surette gelişmesinin önlenmesi düşünülmekte I 
midir? 

b) Hükümet üyesi olarak toplu taşımacılığa önem 
verileceği hususunun tarafınızdan beyan edilmesine I 
rağmen, deniz taşımacılığı aleyhine olarak fener vs. 
ücretlerine zam yapılmış olmasının deniz taşımacılir 
ğınm rantabilitesine menfi etki yaptığına kani misiniz? | 
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Bu durum, kara ve deniz taşımacılığı arasındaki eko
nomik dengeyi kara taşımacılığı lehine olarak ve top
lu taşımacılığın aleyhine olarak bozan yeni bir unsur 
olmakta mıdır? 

Cevap : 1 
a) Ülkemiz ulaşım sisteminde toplu taşıma iki 

anaunsurlardan oluşmaktadır. Deniz Yolu Taşımacı
lığı ve Demir yolu taşımacılığı. Her iki sistemin ül
ke ekonomisine katkısı dikkate alınarak taşımada bu 
iki sisteme ağırlık kazandırmak üzere en etkin ted
bir olarak 1978 yılı programında Teşvik tedbirleri 
uygulamalarında konuya önem verilmiş ve mümkün 
olan en üst düzeyde muafiyet imkânları sağlanmış
tır. 

Ayrıca 6/11513 sayılı Kararname ile bilhassa 
Kamu Kuruluşu mallarının naklinde Deniz Taşıma
cılığının kullanılması önerilmiş, Demiryolu nakliyatı 
için ise bazı emtia taşımalarında indirimli tarife
ler uygulanmak suretiyle toplu taşınacak mallarda 
Demir yolunun kullanılması teşvik edilmiştir. 

b) Deniz taşımacılığını etkileyecek ücret artış
ları Kara ve Deniz Taşımacılığı arasındaki ekono
mik dengeyi Kara Taşımacılığı lehine ve toplu taşı
macılığın aleyhine bozacağı tabiidir. Bunun için çok 
zorunlu kalınmadıkça Deniz ve Demiryolu taşıma
cılığını etkiliyecek ücret artışları teklifleri kabul edil
memektedir. 

Sualde örnek olarak verilen fener ücret artışları 
incelenecek olursa; 8 . 6 . 1970 tarihinde yürürlüğe 
konulan «Fenerler ve Tahlisiye ücretleri tarifesi» ne 
göre Türk Limanlarında çalışan bir Türk gemisinden 
boğaz geçişi için alınan fener ücreti beher net ton 
için 21 kuruştur. Bu tarife yedi yıl sonra 29.11 .1977 
tarihinde değişmiştir. Eski tarifedeki 21 kuruşluk 
ücret yeni tarifede 36 kuruşa çıkarılmıştır. Ge
nel olarak iki tarife arasındaki artış nispeti 
% 60 civarındadır. Aynı tarifelerde yabancı gemiler
den alınan ücretlerde ise artış nispeti % 110'un üze
rindedir. 

Buna karşın, Kara taşımacılığında tespit edilen 
ücretler ve artış nispetleri (ki bu bakanlığımızca tes
pit edilmektedir.) ise bu yedi yıllık devre içinde 5 kez 
değişmiştir. 

Yolcu taşımalarında (otobüs ile) yolcu. X, Kim, 
taban ücreti 1970 yılında, 4, 4 krş. iken 1974 yılında 
7,2, 1976 yılında 9,0 ve 19 . 10 . 1977 tarihinde 13,5 
krş. olarak saptanmıştır. 

Eşya taşımalarında ise bu nispet; 1 - 100 Kim. 
için ton başına taban ücret 1970'de 37,9 krş., 1974 
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de 51,9 krş., 1975 da 59,9 krş., ve 14 . 10.. 1977 de, I 
100 krş olarak saptanmıştır. 

Dikkat edilirse kara taşımacılığındaki artış nis
peti yolcu taşımalarında % 300, eşya taşımalarında 
•%• 270 civarındadır, 

Kara taşımasında bu yüksek nispetteki artışın 
etkenlerini yakıtta, yedek parçada, lastik ve diğer 
fiyat artışlarında aramak gerekir. Deniz Taşımacılı
ğındaki fenerler ücret artışı tek bir etkendir. Diğer 
etkenleri de düşünmek gerekir. Ancak bu % 60'lık 
fener ücret artışının Deniz taşımasındaki ton/mil üc
retine yansıması çok cüzi olacaktır. I 

Bu örnekler de göstermektedir ki toplu taşıma
cılık bakımından ve Türk Ticaret Filosuna öncelik 
verilme bakımından konu üzerinde hassasiyetle du
rulmaktadır. I 

Sual : 2 I 
Ticaret gemilerinde çalıştırılması zorunlu asgari I 

miktardaki eleman adedinin bakanlığınız koordinas
yonunda teşkil olunan bir heyet vasıtasıyla saptandı
ğı bilinmektedir. Bu heyet üyelerinin çoğunluğunun I 
gemi elemanı olması nedeniyle personel adedim ge- I 
reğinden fazla yükselttiği kanısında rms-ııaz? ] 

Rakip ülkelerde aynı tonajdaki gemüecde çalışan I 
personel miktarıyla Türk Bayraklı gemilerde çalış- I 
tmlması zorunlu olan personel miktarı arasındaki I 
farkın gemi rantabilitesine tesiri Bakanlığınızca, in- 1 
ceksmnş midir? 1 

Gemi zabitan ve elemanlarının esasen kıt olduğu I 
ülkemizde bu sektörde daha fada eleman istihda- I 
mini zorlayarak ücretlerin çok daha fazla artması- I 
na sebep olan bu uygulamanın hiç olmazsa kömis- I 
yon üyelerinin değişik gruplardan teşkili suretiyle de- I 
ğiştirilmesi düşünülmekte midir? 1 

Gevap : 2 I 
Ticaret gemilerimizde çalışan gemi adamlarıma I 

nitelikleri ve sayısı 4922 sayılı Yasanın 2 nci madde- I 
sinin D fıkrasına müsteniden çıkarılan «Gemiadam- I 
larmın yetersizliği ve sayısı hakkında tüzükte saptan- 1 
maktadır. Tüzük dışında her hangi bir işlem yapıl- I 
ması mümkün değildir. I 

Yakın zamana kadar kullanılan tüzük 4/3435 sa- I 
yöı Bakanlar Kurulu karan öe 1954 ydmda neşre- I 
dilmiş, 1961 yılında 5/1299 sayılı Bakanlar Kurulu I 
Kararıyla da bazı maddeleri değişmiştir. 

Gelişen teknoloji karşısında yeni tüzük hazırlan- I 
masına gidilmiş ve bu arada bütün denizci kuruluş- 1 
larm önerileri dikkate alınarak tasarı bakanlığımız I 
denizci uzman elemanlarınca hazırlanmıştır. Tasan | 
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tüzük için bilahara diğer bakanlıkların görüşleri alın
mış, bu görüşler çerçevesinde yemden gözden geçi
rilerek Başbakanlığa sunulmuştur. Başbakanlıkça 
Danıştay'a îletflen tasarı, Damştaym uygun gördü
ğü Bakanlık ve kuruluşlar nezdinde incelenmiş ve 
Bakanlar Kurulunun 7/15778 sayılı Kararı olarak 
28 Haziran 1978 gün ve 16330 sayılı Resmi Gazete
de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 

Gemiadamlanmn, aynı tonajdaki yabancı gemi
lerin gemi adamlarına göre nitelik ve sayısal duru
munda mevcut farklılık, gemilerin ölçümünde kulla
nılan kuralların farklılığından ileri gelmektedir. Ül
kemiz aleyhine olan bu sakmcalı durumun kısmen 
giderilmesi için Hükümetlerarası Danışsal Deniz
cilik Örgütünce (IMCO) 1969 yılında kabul edilen 
gemilerin tonilatolarını ölçme kurallarının ülkemiz
ce de kullanılabilmesi için bakanlığımızca gerekli gi
rişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca gemiadamlarınm 
yeterliklerinin ve sayılarının standardize edilmesi 
için andan teşkilatça çalışmalar yapılmaktadır. Ko
nu yakmen takip edilerek alman kararın ülkemizde 
de uygulanması yoluna gidilecektir. 

Gemiadamlarının yeterlikleri ve sayısının, sorum
lu bulunmayan değişik gruplardan oluşacak bir ko
misyonca saptanması sakıncalı görülmektedir. An
cak yapılan çalışmalarda her zaman denizcilikle il
gili kuruluşların görüşlerinin alınmasına önemle dik
kat edilmektedir. 

Sual: 3 
a) Ülkemizde deniz nakliyatıyla ilgili kuruluş

ların fazla adette eleman istihdam etme zorunluğu-
nun yaraşıra, ödemek zorunda bulundukları Gider 
Vergisi (nakliye vergisi), Sosyal Sigorta primleri, 
Stofjaj gibi vergiler deniz yolunu kara yoluna naza
ran daha fada pahalı hale getirmekte midir?. 

b) Gemi personel ve zabitanına Türk Hava Yol
larında olduğu gibi vergi bağışıklığı sağlanması, 

c) Nakliye Vergisinin kaldırılması, düşünülmek
te midir? 

d) Karayohı taşımacılığının, özellikle kamyon 
taşımacüığının, kara yolları kuHanımı, trafik proble
mi, yedek parça dolayısıyla dışa bağımlılığı, akarya
kıt sarfiyatı vs. gibi aedeaterlse deniz yolu taşımacı
lığına nazaran ülke ekonomisi açısından tercih edil
memesi gereken bir taşımacılık olduğuna kani mi
siniz? 

Cevap : 3 
a) Ülkemizde deniz nakliyatıyla ilgili kuruluşla

rın ödemek zorunda oldukları Gider Vergisi (nakliye 
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vergisi), Sosyal Sigorta primleri ve Stopaj gibi, ver
gilerin deniz yolu taşıma maliyetlerini artıracağı ta
bidir. Muhtelif yasalarla konulmuş bulunan bu vergi
lerin deniz taşımacılığına menfi yönde yaptığı etki
lerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunul
muşsa da kesin bir sonuç alınamamıştır. Bunun üze
rine bu konulara «Türk Deniz Ticaretinin, Deniz 
Ticaret Filosunun ve Gemi înşa Sanayiinin geliştiril
mesi ve Deniz Ticaret politikasına ilişkin yetki ka
nunu tasarısı»nda yer verilmiş bulunmaktadır. 

b) Gemi personel ve zabitanına vergi bağışıklı
ğı sağlanması hususu Bakanlığımızca daha önceden 
ele alınmış ve özellikle yetişmiş denizcilerimizin 
yurt dışında görev almalarını önlemek amacıyla, 
denizde çalışan gemiadamlarına vergi muafiye
ti tanınması hususu uygun ve gerekli görülerek bu 
husustaki görüşünüz 29 . 3 . 1976 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiş
tir. 

c) Nakliye Vergisi, 6802 sayılı Kanunun bu ver
giyle ilgili hükümlerine göre alınmakta olup kaldır-
rılması, yasada yapılacak değişiklikle mümkün bu^ 
lunmaktadır. Öteden beri deniz taşımacılığı aleyhine 
olan bu verginin kaldırılması veya diğer ulaştırma 
dallarına da teşmili konusu üzerinde yapılan çalış
malardan bir netice alınamamıştır. Bu defa, 6802 sa
yılı Kanunun 35 nci istisnalar maddesinde bu konu
yu kapsayacak değişiklik yapılması uygun görülmüş 
ve bu husus yukarıda bahsi geçen yetki kanun ta
sarısına alınmıştır. 

d) Deniz yolu ile yapılan taşımaların, diğer ta
şıma çeşitlerine nazaran ülke ekonomisi açısından 
en uygun taşıma şekli olduğu bilindiğinden, toplu ta
şımacılığın gerek deniz ve gerekse demiryolundan 
yapılması hususunda çalışmalara devam edilmekte
dir. 

Sual : 4 
a) 6/II.513 sayılı Kararname halen uygulanmak

ta mıdır? Bu kararname esaslarına göre, ülkemizde
ki bütün kamu iktisadi teşebbüsleri ve katma bütçe
li teşebbüsler genel taşıma sözleşmesi yapmış mıdır
lar? 

Yapmayan kuruluşlar, Bakanlığınızca saptanarak 
gerekli girişimlerde bulunulmuş mudur? 

b) Deniz taşımacılığına ve Türk Bayraklı ge
milerin himayesine ait 17 sayılı Türk Parasının Kıy
metini Koruma Kararnamesine ilişkin olarak çıkartı
lan tebliğler halen uygulanmakta mıdır? 
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c) Yukardaki kapsam içerisinde mütalâa edil
mesi gereken konulardan örneğin: Türk Şeker Fab
rikalarının melas ihracatının veya Tariş'in nebati yağ 
ithalatının yabancı bandıralı gemilerle yapılmasının 
nedenleri nelerdir? 

d) Türkiye'nin ihraç mallarında genellikle FOB 
esasının ve ithal mallarında CİF veya CF esasının 
kullanılmasının sebebi nedir? 

e) Yabancı satıcıların veya alıcıların navlundan 
da ayrıca kazanç sağlamak amacıyla Türkiye'ye ih
raç mallarında FOB ve CİF arasındaki çok düşük 
tuttukları bugün herkesçe bilinen bir hakikattir. Bu
na rağmen, ihaleye devamlı surette her iki şekilde 
çıkılması kamu kuruluşlarınca âdet haline getirilmiş
tir. Bu husus Bakanlığınızın dikkatini çekmiş midir, 
ve dikkat çekilmiş ise ne gibi girişimlerde bulunul
muştur? 

f) Yukarıda izah edilen vergi, masraflar ve ban
ka faizleriyle Türk Bayraklı gemilerin, yabancı bay
raklı gemilerle, örneğin Yunan, Yugoslav, Panama 
Bayraklı gemilerle rekabet edebileceğine kani misi
niz? 

Cevap : 4 
a) Halen uygulanmakta olan 6/11513 sayılı Ka

rarname gereğince bir yandan Bakanlığımız bir yan
dan DB Deniz Nakliyatı TAŞ. Genel Müdürlüğü 
«Genel Taşıma Sözleşmesi» yapmaları için diğer Ba
kanlık, Kamu Kuruluşları ve katma bütçeli idareler 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu gi
rişimler neticesi bahse konu kuruluş ve idarelerden 
ithalat ve ihracaat yapma zorunda olanların büyük 
bir kısmı DB Deniz Nakliyatı TAŞ ile genel taşıma 
sözleşmesi yapmıştır. Bu Kararnameye rağmen söz
leşme yapmadıkları saptanabilen kuruluşlar ilgili Ba
kanlıkları nezdinde Bakanlığımız ve Maliye Ba
kanlığınca yapılan yazışmalarla sözleşme akdine zor
lanmışlardır. 

Adı geçen Kararname ve imzaladıkları Genel Ta
şıma Sözleşmelerine rağmen buna uymayan bazı ku
ruluşlar tespit edilmiş ve bu gibi Kuruluşlar ilgili 
Bakanlıklarıyla toplantılara davet edilmiş, Maliye 
Bakanlığı ve DB Deniz Nakliyatı TAŞ ilgilileriyle 
konu üzerinde tartışılmış ve çözüm yoluna gidilmiş
tir. 

b) Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 
17 sayılı Karara ilişkin olarak çıkarılan ve ithal ve 
ihraç mallarımızın Türk gemileriyle taşınmasını ön
gören 155 ye 158 sayılı tebliğler Alman ve Ameri
kan makamlarının, Bakanlığımız ile Maliye ve Dış-
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işleri Bakanlıkları nezdinde yaptıkları itirazlar üze- I 
rine 15 Ekim 1975 tarihinde 160 sayılı tebliğ ile yü
rürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğler dışında, 17 sa
yılı Karara ilişkin olarak yayınlanmış bulunan ve de
niz nakliyatıyla ilgili hususlarda kapsayan diğer teb
liğler yürürlüktedir. 

c) Bir Kısım Kuruluşun, akdetmiş bulundukla
rı genel taşıma sözleşmelerine rağmen bazı nedenler
le ithalat ve ihracatta yabancı bayraklı gemileri kul
lanma zorunda kaldıkları bir vakıadır. Örneğin me
las ihracaatında böyle bir durum ortaya çıkmış ve 
gerekli incelemesi yaptırılmıştır. Netice olarak, Sa
nayii ve Teknoloji Bakanlığı Kanalı ile alınan Türki
ye Şeker Fabrikaları AŞ'nin 1 Haziran 1978 gün ve 
15811 sayılı yazısında, melas ihracaatının son yıllar
da 80-90 bin tona ulaştığı ve bu miktar malın sınırlı 
bir pazarı olması nedeniyle alıcılar tarafından kü
çük tonajlı gemilere maliyeti yükseltmesi nedeniyle 
itibar edilmediği, ihalelere genellikle Avrupada ki 
büyük komisyoncuların katıldığı ve bunların ihale ' 
sırasında melası henüz satmamış bulundukları, do
layısıyla boşaltma limanını veremedikleri ve bu ne
denle de CF veya CtF esası üzerinden satışının müm
kün olmadığı ifade edilerek DB Deniz Nakliyatı TAŞ 
ile de Genel Taşıma Sözleşmesi imza etmiş olduk
ları belirtilmektedir. 

d) AET ve OECD gibi beynelmilel kuruluşlara 
olan taahhüdlerimiz gereğince, Türkiye'de Deniz 
Nakliyatında serbesti rejimi hakim bulunmaktadır. I 
Nitekim Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 
kararlara ilişkin, görünmeyen muameleler tebliğleri 
ihracaatçıları CİF veya CF esasına göre ithal talebin
de bulunmakta serbest bırakmış. FOB ithalatta da 
malların yabancı bayraklı gemilerle taşınması halin
de navlun için lüzumlu dövizin Maliye Bakanlığın- 1 
ca karşılanacağını hükme bağlamıştır. 

Konu esas itibariyle alıcı ve satıcı arasında yapı
lan karşılıklı anlaşmaya dayanmaktadır. 

Bununla beraber, dış ticaret mallarımız taşımala
rına Türk Bayraklı gemilerin daha fazla iştirakini ve 
bu suretle'de ülkemize döviz tasarrufu sağlamak 
amacıyla ithalatta FOB ihracat'ta CİF esasının ka- I 
bul edilmesi yolunda Bakanlığımızca ilgili Bakanlık
lar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. I 

Bu girişimlerimiz neticesi Türk bayraklı gemile
rin himayesine yönelik 155 ve 158 saydı tebliğler 
yayınlanmışsa'da yukarıda da belirttiğimiz gibi bu I 
tebliğler dış etkiler sonucu kısa bir süre sonunda 
yürürlükten kaldırılmıştır. | 
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e) Kamu Kuruluşlarımızın ithal edecekleri mal
lar için FOB ve CÎF olarak ihalelere çıkmaları Ba
kanlığımızın da dikkatini çekmiş ve yukarıda arz 
edildiği üzere ilgili makamlar nezdinde girişimlerde 
bulunularak, ithalatta FOB ihracaatta CİF esasının 
uygulanması istenilmiştir. 

f) Bu günkü mevzuat'ımız ve ekonomik koşul
larımız, Türk Ticaret Filosunun ileri denizci ülkeler 
filolarıyla yeterince rekabet edebilme olanağını ver
memektedir. Daha rahat bir rekabet ortamı yarat
mak için filomuzun modern gemilerle takviyesi bu
nun yanısıra gereken himaye tedbirlerinin alınması 
icap etmektedir. Bu hususlar da gözönünde tutula
rak hazırlanmış bulunan Kanun Hükmündeki Ka
rarname Tasarısı yasalaştığı takdirde rekabet imkân
ları büyük bir nispette sağlanmış olacaktır. 

Sual : 5 
Türk Ticaret Filosunda özellikle likit taşımacılı

ğında küçük tonajlı gemilerde (5 000 tona kadar) 
âtıl kapasite mevcutken, mevcut kapasiteyi dikkate 
almadan devamlı teşvik belgeleri verilmesi ekonomi
de bir zarara sebep olmakta mıdır? Bu hususta Ba
kanlığınız ilgili Bakanlıklar nezdinde herhangi bir 
girişimde bulunmuş mudur? 

Cevap : 5 
Deniz Ticaret filomuzda 5 000 Gros tonilatodan 

küçük 54 adet likit (sıvı) taşıyan gemi bulunmakta 
olup bunların toplam Gros tonilatoları 64.228. 
Net tonilatoları ise 36.368 dir. , 

Belirlendiği üzere Teşvik Belgesi Bakanlığımızca 
verilmemektedir. İlgili Bakanlıklar nezdinde bu ko
nuda her hangi bir girişimde bulunulmamıştır. 

91 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca plan
lama Merkez Teşkilâtı tarafından hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 28 . 2 . 1978 gün ve 7/14721 sa
yılı Kararı ile uygulamaya konulan «1978 yılı prog
ramında 1 600 gros tonajın üzerindeki ticaret gemi
lerinin yurt dışında ve yurt içinde inşasında, dışarı
dan hazır alınmasında, onarım, yenileme ve tadilin
de, (Amonyak, LPG, asit taşıyıcı gibi özel maksatlı 
gemiler için bu tonaj'da aranmamaktadır) bütün teş
vik tedbirlerinin uygulanması önerilmektedir. Bu du
rumda teşvik belgelerini kısıtlayıcı bir öneride bu
lunmak uygun görülmemiştir. 

Sual : 6 
Türk denizciliğini geliştirmek ve mevcut atıl ka

pasiteyi değerlendirmek amaçlarıyla yıllardan beri 
üzerinde durularak hazırlanmış bulunan kanun kuv-
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vetindeki kararnamenin çıkartılması için Bakanlığı? 
nız gerekli girişimlerde bulunmuş mudur? 

Cevap r 6 
Türk denizciliğini geliştirmek maksadı ile hazır

lanan kanun kuvvetindeki kararname'nin mümkün 
olan en kısa zamanda çıkarılması yönünde Bakanlı
ğımız gerekli girişimlerde bulunduğu gibi ayrıca de
nizcilikle ilgili bazı örgütlerde Millet Meclisi nezdin-
de çaba göstermektedirler. 

Tasarı son aşamada, Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Dairesinden 19 . 12 . 1977 tarihinde Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığı, 18 . 1 . 1978 tarihinde 
1 /40 sayı ile tasarıyı: 

1. Sanayi ve Teknoloji - Ticaret Komisyonuna, 

2, BaymdıaM; - İmar ve İskân - Ulaştırma -
Turizm Komisyonuna, 

3.1 Bütçe ve Plan Komisyonuna havale etmiş
tir. 

Tasarı halen Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji 
Ticaret Komisyonundadır. 

Kasım 1978 ayında Komisyonun çalışmaya baş
layacağı öğrenilmiştir. 

Tasarının önemi belirtilerek Komisyon Başkanı 
Sayın Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya CHP Mil
letvekili) tarafından, öncelikle gündeme alınması hu
susunda gereken girişimlerde bulunulacaktır. 

Arz olunur. 
Güneş öngüt 

Ulaştırma Bakanı 

»••-o 

- aa — 
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GÜNDEMİ 
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13 . 12 . 1978 Çarşamba 

(TBMM Birleşik Toplantısından sonra) 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
L — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. —• Meclis Araştırması önergesi. 
3. — İçtüzüğün 35 nci maddesine göre Komis

yon başkanlıkları tezkeresi. 
4J —• İçtüzüğün 76 nci maddesine göre geri alma 

tezkereleri., 
5. — İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre CHP Mil

let Meclisi Grupunun, Genel Kurulun çalışma günle
rine ilişkin önergesi. 

6. — Millet Meclisi Başkanlığının milletvekille
rine izin verilmesine ilişkin tezkeresi. 

7. — Araştırma Komisyonu başkanlıklarının süre 
uzatımına ilişkin tezkereleri. 

8. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. —• Dilekçe Karma Komisyonu Üye Seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 

arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca Mr Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
lacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
udi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Mecllis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/27) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
! 1 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6.' — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
lunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca- bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci-



lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/34) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meç
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

15. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Bııîdanlı ve 9 ar-
Ikaıdaşi'nın, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı İM aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 neti, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 10li nci 
maddeleri uyarınca blir Genel Görüşme açılmasına iliş
kili önergesi. (8/11) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Miiöt Meclisi İçtüzüğünün 10ı2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Amşıtırmuası açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

18. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

19. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

20. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

21. — Ay'dın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

22. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

23. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

'24. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü. maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 



26, — Bursa Milletvekili özer Yılmaz ve 10 arka- . 
daşının, Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/48) 

27H — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasma ilişkin öner
gesi. (10/49) 

28, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

29. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2i — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — tzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden aünan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/31) 

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

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi^ (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakamndan sözlü soru önergesi.; (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. 
T6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
ierneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına Miskin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 



21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net îşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

23. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

24. — Edirne Milletvekili Mustafa Bulut'un, 
Edirne ilinin yatırım indirimi ve teşvik tedbirlerin
den yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/128) (*) 

25. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

27. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi. (6/130) (*) 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

29. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanlik Sanayi Anonlim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

30. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

31. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

32. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

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

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan, 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

36. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/71) 

37. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

38. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçii sağlığı ve iş emniyet™ e ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından söziü soru önergesi. (6/73) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

40. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

41. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

42. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/131) (*) 

44. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 



48. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

49. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

50. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

51. — Konya- Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
i>aşka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

54. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

56. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nuo, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

57. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

59. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

60. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

61. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

63. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sımr topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

65. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

66. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

67. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

69. — Kastamonu Milletvekili î. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

70. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

71. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb -
Der'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Müh Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

72. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/102) 

73. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
vapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 



74. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ite ilgili 
foeyanana düşkün Bayındırîıık Balkanından sözlü sora 
önergesi, (6/104) 

75. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'm, Sivas 
Divriği Ulücami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

76. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın. bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi.. 
(6/106) 

77. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

78. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

79. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı üe ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

80. — Elâzığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

82. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

83. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

84. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tannana Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

85. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/113) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

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

87. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

88. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

89. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

90. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

91. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

92. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

93. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

94. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER Genel 
Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/122) 

95. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru öner* 
gesi, (6/123) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi.; (6/124) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Sağ-
mıaJciair Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına iişkıin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

98. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'm, Bakan
lıkta görevli bir memureye ilişkin Köyişleri ve Koo
peratifler Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/127) 

99. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

100. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kamndan sözlü soru önergesi. (6/140) 



101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

102. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

103. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

104. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, I 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) I 

ıTI 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl- I 

masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra- I 
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt I 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma I 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)* | 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan- I 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç ilçesi. Debbağlar Mahallesi. Hane 21 I 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma I 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının I 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve I 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) I 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, îsmetiye Mahallesi, I 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' I 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası- I 
nın yerine getirilmesine dair Baş bakardık tezkeresi ve I 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5̂  — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, I 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm I 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke- I 
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : I 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum- I 
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme- I 

sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 saydı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 saydı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırümasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı* 
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporas 

(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S; Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 51; C, Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 , 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko-



misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . ?.. 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragip Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? .1978) 

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 .3 .1978) 

18. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla. Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın 
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

19. — Çalışma eski Bakanı Ati Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı 
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisü S. Sayısı : 69; 
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C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

20. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

21. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

22. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aym Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
2 5 . 4 . 1978) 

23. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emdkli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10(6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka-



bul edîlen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

26, — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

2|7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

28. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşımn, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

30. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta-
rihlr : 7 . 6 . 1978) 

32. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Ctlt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi :• 
7 . 6 s 1978) 

33. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adafet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair 'kanun tasarlısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komsısyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamibahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşımn, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamiaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 saydı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odalan Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
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değiştirilmesi vt Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komiayonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 , 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı Me Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19.6.1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve içişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22.6,1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında 'kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

\ 
47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usurmi ile 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'ndn, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

50. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve içişleri ko« 
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 .1978) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili I. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile S&yıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

X 53. — C. Senatosu idare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kat
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S, 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 .6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar-
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şiv Kanun teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma Ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

58. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S, Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırtmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu, (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtıma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komdsıyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

68. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba-
kanlılk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların-
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırtmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık te2keresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırtmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresd ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurullu Karma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya-
sıaıma dokunulmazlığının kaldırtmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 

73. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon* 
lanndan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S, 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba* 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/l'83) (S. Sa« 
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 



— 12 — 

75. — Siirt Milletvekili Abdüîkadir Kaya'nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 

76. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

78. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

79. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

80. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

82. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (S/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

86. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

87. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) -

88. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — İsparta Milletvekili Süleyman DenrireFin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kumlu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

91. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasitu ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Kanma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sıvaıs Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978 

93. — Zonguldak Milletvekilli Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182.) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

94. — Van Milletvekili Muislrh (Müslihittin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından ikurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 
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95. — Konya Milletvekili Necmettin Erbaikan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

96. — izmir Milletvekili Yüksel Çalkmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

98. — istanbul. Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

99. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

100. — Samsun Milletvekili İbrahim Ethem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

101. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

102. — Ankara Milletvekili Selâhaıttin öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

103. — Erzincan M illet vekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . İ978) 

104. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasaıma 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S, Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

106. — tzmıir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına İliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

107. — Tokat Milletvekili Cevaıt Atıİgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

108. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'ifl 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

109. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener öe 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

110. — Urfa Milletvekili Mehmet Alksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

111. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasaıma do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S.: Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

112. — Adana Milletvekilli Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasma ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu." (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

113. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasma ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu, 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-
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yonlanndan Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

115. — Elazığ Milletvekilli Rasirn KüçiikelMn ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasaıma 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

117. — Kara Milletvekilli Abdülkeriım Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118. — Adana Milletvekilli Ahmıet Topaloğkı'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

119. — Konya Milletvekili Necmettin, Etfbafcam'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

12a — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Niğde Milletvekili Sadi Stomuneuıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210)- (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

122. — Hataıy Milildtrvek'il Mehmet Sait Reşa'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

124. — Ankara Miletvekilli Semih Eryıfldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Y1M1-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ' 

126. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu* 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S, Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi -ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — izmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 



— 15 — 

134. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

137. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in-ya-
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı: 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 -. 1978) 

138. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) x 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1978) 

140. — îzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

141. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/10(6) (S. Sayısı: 
230) pağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

143. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına" iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko

misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

146. — Ordu Milletvekili Kemâl Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115) 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtba tarihi : 20 , 9 ., 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'ih 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

148. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karıma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S, Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20,9,1978) 



153. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtıma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hülkümıeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeıtij arasında Trakya Hududu
nun işaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablüsgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159. — II . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9. . 1978)" 

160. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
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36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aıymı Kanunun ak 
geçici 'ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası Uâvesıii-
•ne ve aynı Kanunun 8 nöi maddestinıin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilımes'i-
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet Koımaısyoınlan 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtana tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. •— 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusıgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesti Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi inşa ve Onarım Şirketi Kurulimıası 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komiisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 163. — Türkiye Cumıhuriyeti Hükümeti ite Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonîan raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

164. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

165. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
-maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 
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