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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III.—YOKLAMA 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nm, 

Manisa Valisi ile Mütevelli Kasabası Belediye 
Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1564) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Manisa Saruhanlı Mütevelli Kasabası Belediye 
Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1591) 

3. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli'nin, 
Pctkim Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı-
lıç'ın yazılı cevabı. (7/1611) 

4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun Eskişehir Sarıcakaya sulama projesine 

Sayfa 
2 

2:5 

5 

5:6 

6:8 

Sayfa 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhatin Kılıç'm yazılı cevabı. (7/1612) 

5. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel 
Gülnar ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adma İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1619) 

6. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars Kağızman ilçesi Karayolları 125 nci Şu
be Şefine ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/1626) 

8:9 

9:10 

7. — İçe] Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, 
Dünya Gazetesinin «Herkese Bir Konut» giri
şiminin gerçekleşme imkânının olup olmadığı
na ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nu
rettin Ok'un yazılı cevabı. (7/1630) 10:12 

8. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, 
Film Kontrol Komitesince oynatılmasına izin 
verilen filmlerin mahalli zabıtaca denetlen-
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Sayfa 
meşine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asütürk'ün yazılı cevabı. (7/1631) 12:13 

9. içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Tür
kiye'nin Cezayir Büyükelçisine ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'in 
yazılı cevabı. (7/1641) 13:14 

10. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun Vezirköprü Yağınözü köyünden bazı 
kişilerin orman arazisini mülk edinmek isteme
lerine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan 
Kapanlı'nm yazılı cevabı. (7/1646) 14:17 

11. — Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyonkarahisar Toprak-Su es
ki Başmühendisine ilişkin sorusu ve Köy İşle
ri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/1647) 18:19 

Sayfa 
12. Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, ba

zı gazete bayi ve okurların tehdit edildiği id
dialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asütürk'ün yazılı cevabı. (7/1651) 19 

13. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, 
Adana Merkez İlçe Başkanının polis memurla
rınca tehdit edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asütürk'ün yazılı ce
vabı. (7/1654) 19:20 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç' 
un, pamuk ihraç fiyat farkından üreticiye pay 
verilmesine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1656) 20:21 

15. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu' 
nun, Danıştay kararlarının uygulanmayışına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1657) 15:22 

»•... t>m<t 

I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/494) (S. Sa
yısı : 499) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tü
mü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonunda ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

25 . 2 . 1977 tarihli 55 nci Birleşimde alınan ka
rar gereğince 10 Mart 1977 Perşembe günü saat 

15.00'te toplanılmak üzere birleşime saat 19.09'da 
son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

II. — GELEN KAĞITLAR 

28 . 2 . 1977 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Balı

kesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 26 Şubat 1970 
tarih ve 1238 sayılı Yasa ile Avukatlık Kanununun 
geçici 17 nci maddesine eklenen son fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/799) (Adalet Ko
misyonuna) 

2. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, 
Turizm Polisinin kuruluşuna ve bu polisin görev -
yetki ve sorumluluklarına ilişkin yasa önerisi. (2/800) 
(İçişleri, Adalet, Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 

3. — Metin Öner'in Özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi: 25 . 2.1977) (GÜNDEME) 

4. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanunun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 
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10 . 3 . 1977 

Tasarılar 
1. — 23 . 2 . 1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Er

baş Harçlıkları Kanununun 17 . 4 . 1975 tarihli ve 
1890 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin (b) ben
dinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı. (1/538) 
(Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

2. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
tmar ve Kalkınma Bankasına katılma için Hüküme
te yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Mil
letlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik 
yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dafr Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Millet
lerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. 
(1/539) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Dışişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

3. — 4 . 2 . 1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. (1/540) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
4. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1975 yılı Ça

lışma raporu ve bilançosu ile 1976 yılı İş Programı
nın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/800) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

5. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/801) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyona) 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1971 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkere
si. (3/802) (Plan Komisyonuna) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1972 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkere
si. (3/803) (Plan Komisyonuna) 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1971 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/804) (Plan Komisyonuna) 

Perşembe 

Raporlar 
9. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı: 510) 
(Dağıtma tarihi: 7 , 3 4 1977) (GÜNDEME) 

10. — 29 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 2/119; 
C. Senatosu: 2/107) (M. Meclisi S. Sayısı: 225'e 
2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 607) (Dağıtma tari
hi : 7 . 3 . 1977) (GÜNDEME) 

11. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 ar* 
kudasının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
ile değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 
nci maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 
ve 71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyon
ları raporları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı: 512) (Dağıt
ma tarihi: 8 3 . 1977) (GÜNDEME) 

12. — Açık bulunan Anayasa Mahkemesi 2 asil 
ve 1 yedek üyeliği için yapılacak seçime dair Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon Başkanlığı tezkereleri. (3/173) (S. Sayısı: 57'ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 9 . 3 , 1977) (GÜNDE
ME) 

Cumhuriyet Senatosundan Dönen İş 
13. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/299) (Plan Komis
yonuna) 

Yazılı Sorular 
14. — İstanbul Milletvekili M. Emin Sungur'un, 

Akaryakıt satış istasyonlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1668) 

15. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
patates ürününün dengeli bir fiyata kavuşturulmasına 
ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1669) 
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16. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon a Tonya karayoluna ilişkin Bayındırlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1670) 

17. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, bir 
öğrencinin seçme sınavına girmeden Savaştepe Eği
tim Enstitüsüne alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1671) 

18. — Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, Çu
kurova Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin pamuk 
satışlarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1672) 

19. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sakarya'da kurulması düşünülen Demir .-. Çelik Te
sislerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazı
lı soru önergesi. (7/1673) 

20. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ke
simci köylüye verilen odun oranının işletmelere göre 
değişmesine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1674) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, muhtaç asker ailelerine yapılan yardıma iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1675) 

22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürüne ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/1676) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, Devlet Personel Dairesi kararlarına uyulma
dığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/1677) 

24. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya bölgesi pancar ekicilerinden Hava Kuvvet
lerine Yardım Vakfı için kesilen paraya ilişkin Baş
bakan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1678) 

25. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğrenci 
çatışmalarına bazı bakanlık memurlarının katıldıkla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1679) 

26. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Zeytin
yağı konusuna ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1680) 

27. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Devlet 
Planlama Teşkilâtı rapor ve önerilerinin dikkate alı
nıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/1681) 

28. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bazı fir
malarca kiralanan uçakların Türk Hava Yollarını za^ 
rara uğrattığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1682) 

29. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan i Eskişehir Köyü deprem evlerine ilişkin İmar ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1683) 

30. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan
lık örgütüne alınacak memurlar için yapılan imtihan
lara ve kazananların durumuna ilişkin Kültür Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1684) 

31. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Tariş'in, 
pamuk alımlarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1685) 

32. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizde kullanılan sunî gübreye ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1686) 

33. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Orman 
Genel Müdürüne ilişkin Orman Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1687) 

34. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'da çalışan vatandaşlarımızın durumuna ilişkin Dış
işleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1688) 

35. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1689) 

36. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırımla
ra ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1690) 

37. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez* 
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırımla
ra ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1691) 

38. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
nıau'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırımla
ra ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1692) 

39. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1693) 

40. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1694) 

41. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Bingöl ili dahilindeki karayollarının bakım 
Ve onarımına iliişkin Bayındırlık Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1695) 
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42. -— Bingöl Milletvekili Hasan Cdâfettin Ez? 

ınan'm, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Köy İşleri Baakmndan yazılı soru öner
gesi. (7/1696) 

43. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1697) 

III. — Y 

BAŞKAN — Ad okumak sureltiyle yoklama yapa
cağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin 
«Burada» demek suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
Sonradan gelip de yoklamaya katılmayan başka 

sayın üye var mı?.. Yok. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

1. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Manisa 
Valisi ile Mütevelli kasabası Belediye Başkanına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/1564) (x) 

(x) Not : 4 . 1 . 1977 tarihli 27 nci Birleşim Tu-
natak Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. 
(7/1564) 

44, — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1698) 

45. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâîetüin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl iline yapılacak yatırım
lara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1699) 

I Sayın milletvekilleri; ismen yaptığımız yoklama 
sonunda Genci Kurul salonunda 129 sayın üyenin 
bulunduğunu tespit ettik. Bu nedenle oturumu ertele-

I sek bile yeniden çoğunluk olacağı kanaaîında olmadı-
I ğsm için, Anayasa Mahkemesine üye seçimini yap

mak ve gündemde yer alan diğer konuları sırasryle 
görüşmek için 11 s 3 . 1977 cuma günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.25 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla dilerim. 
16 . 12 . 1976 Manisa Milletvekili 

Veli Bakirli 
Soru: " 
1. Saruhanlı ilçesi Mütevelli kasabası Belediye 

Başkanı Mehmet Çokbilen, hakkında suiistimal ve 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaailı (Bursa), Ilhami Çetin (Yozgat) 

• • 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 58 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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görevini kötüye kullanma iddiaları vardır. Adı geçen 
Belediye Başkanının bu durumunu içeren 7 dosya 
Manisa Valiliğine intikal ekmiştir. Ancak, A. P. Be
lediye Başkanını kollayan Manisa Valisi Erol Yavuz 
bir süreden befi il idare kuruluna vermesi gereken bu 
dosyaları tutmaktadır. 

A. P. Belediye Başkanını kayıran ve kollayan Ma
nisa Valisini bu tutumu hakkında ne düşünüyorsu
nuz? Ve bu tutumu benimsiyor musunuz? 

2. Suiistimal ve görevi kötüye kullanma iddiası 
ile suçlanan A. P.'M Mütevelli Belediye Başkanının 
bu durumunu örtbas etmek gayretinde olan kişiler 
var mıdır? Varsa kimlerdir? 

3. A. P.'li Belediye Başkanının durumunu ye
rinde saptamak ve milyonları aşan yolsuzluk iddiala
rını açığa çıkarmak için oîay yerine bugüne kadar 
niçin müfeiltiş gönderilmemiştir. Müfettiş gönlderiî-
ıııeıııesinin nedeni var mıdır? 

4. Mınisa Valisi Erol Yavuz açıktan A. P.'li 
Belediye Başkanını kollamaktadır. Milyonluk yolsuz
luk iddiaları açıklığa kavuşmamıştır. Valilerin görev
leri arasında yolsuzlukları örtbas etmede var mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 3 . 1977 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 521-77-30,2-1/6018 

Konu : Manisa Milletvekili Veli 
Bakırlı'nın soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 12 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü: 7/1564, 5283/410)94 sayılı yazı. 

Manisa Milletvekili Sayın Veli Bakırlı'nın, Mü
tevelli Belediye Başkanı hakkındaki soru önergesi, ma
hallinde Mülkiye Müfettişine incelettirilmiştir. Buna 
göre : 

Mütevelli Belediye Başkanı Mehmet Çokbilen ile 
ilgili iddiaların Saruhanlı Kaymakamlığınca tetkik 
ve tahkik ettirildiği, sonuçta, adı geçen hakkında ilçe 
İdare Kurulunca kısmen men'i muhakeme ve kısmen 
de lüzumu muhakeme karan verildiği, ayrıca bazı 
konuların da 1609 sayılı Kanun hükümlerine göre 
C. Savcılığına intikal ettirildiği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı v 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Manisa 
Saruhanlı Mütevelli Kasaba,)/ Belediye Başkanına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazdı cevabı. (7/1591) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zdı olarak cevaplandırılmasına yardımcı olmanızı 
saygılarımla rica ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa Milletvekili 

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi Mütevelli Kasabası Be
lediye Başkanı Mehmet Çokbilen'in yaptığı yolsuzluk
lara ilgili vesikalar karşısında, Sayın Bakan, bu Be
lediye Başkanı hakkında gerekli idarî ve kanunî ko-
ğuşturmaya geçmeyi düşünmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 3 . 1977 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 521-77-302-2/6017 

Konu : Manisa Milletvekili Musta
fa Ok'un soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 1 . 1977 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü: 7/1591, 5282/41093 sayılı yazı. 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un, Müte

velli Belediye Başkanı hakkındaki soru önergesi, ma
hallinde Mülkiye Müfettişine incelettirilmiştir. Buna 
göre : 

Mütevelli Belediye Başkanı Mehmet Çokbilen ile 
ilgili iddiaların Saruhanlı Kaymakamlığınca tetkik ve 
tahkik ettirildiği, sonuçta, adı geçen hakkında İlçe 
İdare Kurulunca kısmen men'i muhakeme ve kısmen 
de lüzumu muhakeme kararı verildiği, ayrıca bazı 
konuların da 1609 sayılı Kanun hükümlerine göre C. 
Savcılığına intikal ettirildiği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakam 
3. — Kütahya Milletvekili Hafim Benlinin, Pet-

kim Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç m yazılı cevabı. 
(711611) 

(1) Not : 21 . 2 . 1977 tarihli 51 nci Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. 
(7/1591) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı Selâhattin Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

12 . 1 .1977 
Kütahya Milletvekili 

Haşim Benli 

1. Aşağıda ismi geçen şahısların Petkim Genel 
Müdürlüğündeki işlerine son verilmesinin sebebi ne
dir? 

İsimler : 
1. Emin Çölaşan, 
2. Ahmet Eğin, 
3. Müfide Gök, 
4. Oktay Erbatur, 
5. İhsan Emiralioğlu, 
6. Hülya Kumbasar, 
7. Tülay Özsoy, 
8. Bülent Tözün, 
9. Fikret Baykal, 

10, Yıldız Öğretmenoğlu, 
l l f Afife Meriç, 
12. llyas Erdil, 

2. Petkim Genel Müdürlüğünde yalnız bir iki kişi 
için kurulmuş fizik tedavi merkezi var mıdır? Bu 
tesisten şimdiye kadar kaç kişi istifade etmiştir? Bu 
tesise yurt içinden ve yurt dışından hangi bedelle han
gi tür aletler satınalınmıştır? Bu tesiste istihdam edi
len fizik mütahassısı kimdir ve ne kadar ücret öden
mektedir? Petkim tesislerinde Genel Müdürlüğün dışın
da bu aletlerden nerelerde vardır? 

T, C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2-6-115-12669 4 . 3 . 1977 

Konu : Kütahya Mv. Sn. Haşim Ben-
li'nin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1977 gün ve 7/1611 - 5526 - 42243 

sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Haşim Benli'nin ilgi'de 

kayıtlı yazılarınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen 
«Petkim Genel Müdürlüğünde işlerine son verilen şa
hıslarla, Genel Müdürlükte fizik tedavi merkezi olup 
olmadığına» ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Haşim Benli'nin Petkim 
Genel Müdürlüğünde işlerine son verilen şahıslarla -
Genel Müdürlükte fizik tedavi merkezi olup olmadı

ğına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : 1 
Aşağıda ismi geçen şahısların Petkim Genel Mü

dürlüğündeki işlerine son verilmesinin sebebi nedir? 

İsimler : 
1. Emin Çölaşan, 
2. Ahmet Eğin, 
3. Müfide Gök, 
4. Oktay Erbatur, 
5. İhsan Emiralioğlu, 
6. Hülya Kumbasar, 
7. Tülay Özsoy, 
8. Bülent Tözün, 
9. Fikret Baykal, 

10). Yıldız Öğretmenoğlu, 
11. Afife Meriç, 
İ2. llyas Erdil, 

Cevap : 1 
Soru önergesinde adı geçen elemanların iş akitleri, 

kalkınma planının öngördüğü hedeflere ulaşılmasını 
teminen mezkûr Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 
iş programlarım zamanında gerçekleştirmek üzere, ve
rimli çalışmayı ve işyeri nizamı ile iş huzurunu sağ
lamak amactyle 1475 sayılı İş Kanununun 13 ncü 
maddesinin işverene tanıdığı yetkiye dayanılarak Ka
nundan ve akitten doğan menfaatleri peşin ödenmek 
suretiyle feshedilmiş bulunmaktadır. 

Soru : 2 
Petkim Genel Müdürlüğünde yalnız bir iki kişi 

için kurulmuş fizik tedavi merkezi varmıdır? Bu tesis
ten şimdiye kadar kaç kişi istifade etmiştir? Bu tesise 
yurt içinden ve yurt dışından hangi bedelle hangi tür 
aletler satınalınmıştır? Bu tesiste istihdam edilen fizik 
mütehassısı kimdir ve ne kadar ücret ödenmektedir? 
Petkim tesislerinde Genel Müdürlüğün dışında bu aleti 
lerden nerelerde vardır? 

Cevap : 2 
Petkim Genel Müdürlüğümüzde kurulu Sağlık Ser

visinde Fizik Tedavi aletleri de mevcut olup, bu ser
viste görevli mütehassıs hekim günde 1 saat çalışmak 
suretiyle gerekli muayene ve tedavileri yapmakta ve 
bu hizmetine karşılık kendisine ayda bürüt 4 0€0' TL, 
aylık ücret ödenmektedir. 

7 — 
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Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun 
Eskişehir - Sarıcakaya sulama projesine ilişkin yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 
Eskişehir - Sarıcakaya ilçesi orta Sakarya bölge

sinde olup, meyve ve sebze üretimi ile geçinir. Büyük 
ölçüde Anadoluya meyve ve sebze ihracı da yapar. 
Sulama bu yörenin hayati sorunudur. 

Sulama projeleri yapıhp ödenekler ayrılmasına 
rağmen, yapım işinde gözle görülür bir gelişme yok
tur. 

1. Bu bölgenin hayati sorunu olan bol suya ka
vuşturulması açısından 1977'de programlanan çalış
malar nedir? 

2. Yıllar itibariyle bu bölgenin sulama projesi 
yapımma ayrılan ödenekler ve yapılan harcamaların 
dökümü nedir? 

3. Bu bölge, sulama projesinin bitim tarihi ne 
olacaktır? 

Cevap : 
Söz konusu sulama sahası, planlama çalışmaları 

ikmal edilen Orta Sakarya Vadisi Sulama Projesi için
de yer almaktadır. 

Projenin ilk etabı olarak 182 337 000 TL.'lık Ye
nice - Beyköy arası Px - P2 - P3 - P4. Pompaj tesis
leri Orta Sakarya 1 nci Merhale Projesi adı altında 
DSİ Genel Müdürlüğümüz 1977 yılı program tasarı
sına teklif edilmiş ve 1980 yılında ikmal edilecek şe
kilde programlanmıştır. Diğer Pompaj üniteleri de 
Bütçe imkânlarına bağlı olarak peyderpey teraat 
Programlarına teklif edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Söz konusu fizik tedavi aletleri, adı geçen Genel 
MiidUrlüğümüzün yarımca işyerindeki sağlık servisin
de de bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun 

Eskişehir Sarıcakaya sulama projesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm 
yazılı cevabı. (7/1612) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyle arz ederim. 13 . 1 . 1977 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

Eskişehir •? Sancakaya ilçesi orta Sakarya bölge
sinde olup, meyve ve sebze üretimi ile geçinir. Büyük 
ölçüde Anadolu'ya meyve ve sebze ihracı da yapar. 
Sulama bu yörenin en hayatî sorunudur. 

Sulama projeleri yapılıp ödenekler ayrılmasına 
rağmen, yapım işinde gözle görülür bir gelişme yok
tur. 

1. Bu bölgenin hayatî sorunu olan bol suya ka
vuşturulması açısından. 1977 de programlanan çalışma
lar nedir? 

2. Yıllar itibariyle bu bölgenin sulama projesi ya
pımına ayrılan ödenekler ve yapılan harcamaların dö
kümü nedir? 

3. Bu bölge, sulama projesinin bitim tarihi ne 
olacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 4 . 4 . 1977 
Sayı : 112-115/053.2-5-151 

12668 
Konu : Eskişehir Milletvekili Sa
yın Murat Kâhyaoğlu'nun soru 
Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 , 1 , 1977 gün ve 7/1612-5527/42244 sa

yılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal 

ettirilen, Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhya
oğlu'nun Eskişehir - Sancakaya sulama projesine iliş
kin yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

5. — içel Milletvekili Çetin Yılmazın, İçel Gül
nar ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1619) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 
18 . 1 . 1977 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Toplumsal, ekonomik, siyasal barışın dayanılmaz 
bir tırmanış hızıyla bozulduğu son yıllarda terörist 
olaylar yeni boyutlar kazanmış en küçük toplanma 
ve yaşama birimlerine sıçramıştır. 

— 8 
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Bilerek, istenerek başlatılan gençlik kesimindeki 
kanlı olaylar, temel hak özgürlükleri kısıtlayıcı, yok 
edici terör, baskı eylemleri artık toplumun her kesi
mini etki alanı içine almıştır. 

Bazı devlet güvenlik güçlerinin, yöneticilerin, ba
kanların, emniyet görevlilerinin himayesinde gelişen 
bu kanlı tırmanışlar artık, okullardan, kahvelere, lo-
kellere, gazeteci evlerine, genel konutlara sıçramış
tır. 

Bu kanlı olayların, cinayetlerin, nedenleri ve fail
leri, tezgahlayıcılan kamu oyunda saptanmıştır. Ta
rafsız iktidarlar ve yöneticilerin elleri bir, gün sorum* 
luiarın yakasına elbet yapışacaktır. 

Son günlerde İçel'in Gülnar ilçesinde her derece
li okullarda dayanılmaz hale gelen terörist baskılar 
kahvelere sıçramış, halk dükkânlarını açamaz, çocu
ğunu okullara gönderemez hale gelmiştir. 

1. İçel'in Gülnar ilçesinde her gün bombalanan 
kıraathanelerin suçluları yargı karşısına çıkarılmış 
mıdır? 

2. İçel'in Gülnar ilçesi Lise müdürü ve Emniyet 
amirince tezgahlanan terör olaylarının önünü alacak 
önalımlar saptamayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4.3,1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Sulbe : Top. Ol. (B) 
055128 

Konu >: İçel Milletvekili Çetin Yıîmaz'ın 
! önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : (a) — 25.1.1977 tarih ve 7/1619-5548/42389 

sayılı yazınız, 
(b)'— Başbakanlığın 10.2.1977 tarih ve Parla

mento ile ilişkiler Müş. 106/5/Oİ217 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yıîmaz'ın önerge
sinde yer alan hususlar incelenmiş, cevaplan aşa
ğıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alınan bilgilerden: 

1. İçerin Gülnar ilçesinde okullarda öğrenimin 
normal bir şekilde devanı ettiği, haSkm dükkânla
rını açamayacağı, çocuklarını okula gönderecemeye-
ceği gibi bir durumun mevcut olmadığı; 

2J 21.12.1976 günü ilçe merkezinde ayrı görüş
lere sahip öğrenciler arasında çıkan kavgada birbi
rini darp ettikleri anlaşılan lise öğrencileri Ahmet 

Durmaz ile Turan Ünal'ın adliyeye sevk edildikleri 
ve ilgili mahkemece tutuklandıkları, bunun üzerine 
toplanan bir grupun kanunsuz gösteri yürüyüşüne 
teşebbüs ettiği, bu hareketin tahrik ve teşvikçisi ol
dukları tespit edilen Yusuf Ziya Ak, Mustafa Su, 
Mustafa Şenzeyüibek ve Mustafa Yıldırım adlı şahıs
ların yakalanıp adliyeye sevk edildikleri, bunlardan 
Yusuf Ziya Ak ife Mustafa Su'nun tevkif edildikleri; 

3J 14.1.1977 günü, üçe merkezinde bir kıraatha
nenin bodrumuna dinamit atıldığı, olayın sanıkları 
Süleyman Deniz, Ali Biigeç ve Şükrü Bilgeç adlı 
şahısların yakalanmak adliyeye sevk edildikleri, 
Gülnar ilçesinde bu olaydan başka herhangi bir 
kıraathaneye patlayıcı madde atma olayının meydana 
gelmediği; 

4. Gülnar Lisesi Müdürü ile bazı öğretmenler 
hakkında vaki şikâyetlerin Millî Eğitim yetkililerin
ce incelenmekte olduğu, Emniyet Komiseri hakkın
da her hangi bir şikâyetin ilgili makamlara intikâl 
etmediği; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk 

6. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
Kağızman ilçesi Karayolları 125 nci Şube Şefine iliş
kin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın ya
zılı cevabı. (7/1626) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işle
min yapılmasını rcia (ederim. 

Saygılarımla. 
20.1.1977 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Kars'ın Kağızman ilçesinde Karayolları 125 nci 
Şube Şefliği görevine getirilen Muammer Bucak'ın 
bir siyasî parti görevlisi gibi çalışmakta olması, ilçe
de; Karayolları işçileri ve halk arasında ciddî huzur
suzluk yaratmıştır. 

Şube şefiyle ilgili oîarak geçtiğimiz Ağustos ayın
da yapılan idarî soruşturmanın, tamamı aleyhte olan 
ifadelere rağmen, bugüne kadar sonuç vermemesi 
ilçedeki huzursuzluğu daha da arttırmıştır. 

Müfettiş raporuyla saptanan ifadelerde, Sulbe Şe
fi Muammer Bucak'ın kendisiyle aynı politik görü
şü paylaşan bir şahsa 100 torba çimento verdiği, 
şube bünyesinde çalışan işçi ve teknisyenleri Ozyol -

— 9 — 
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İş Sendikasına üye olmaya zorladığı, yasal hakla
rını kullanarak bu isteğe karşı çıkan işçilerin görev 
yerlerinde keyfi değişiklikler yaptığı da belirtilmek
tedir. 

Ayrıca, şube şefinin emriyle, Karayolları grey
derleri bir milletvekiline ait Tuzluca ilçesindeki ara
zide günlerce çalıştırılmış, kamuya ait greyderin 
bu özel işte çalıştırılması sırasında, önemli bir par
çası kırılmış ve Karayolları yüz bin lirayı aşkın bir 
zarara uğramıştır. Bu haksız tasarruf da, gene 
Ağustos 1976 tarihînde yapılan idarî soruşturma sı
rasında müfettiş tarafımdan saptanan ifadeler ara
sında yer almaktadır. 

Müfettiş raporuyla da saptanan bu ifadeler kar
şısında» Bakanlık Kağızman'daki Karayolları 125 nci 
Şube Şefi Muammer Bucak hakkında, Devlet ma
lına verdiği zarardan, yasalara aykırı girişimlerinden 
dolayı hangi işlemi yapmıştır? 

Bütün bu gerçeklerin ışığı altında, Bakanlıkça, 
Şube Şefinin yalnız görevinden alınmasıyla yetinil-
mey'ip, hakkımda cezai bir işlem yapılması da dü
şünülüyor tmu? 

T. C. 
Bayındırîık Bakanlıği 8.3.1977 

Özel Kalem 
Sayı : 776 

Konu : Kars Milletvekili Doğan Arash'nın 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25.1.1977 tarih ve 7/1626-5574/42467 sayılı 

yazınız. . 
Kars Milletvekili Doğan Arash'nın Kars - Kağız

man ilçesi Karayolları 125 nci Şube Şefi hakkındaki 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplamdırıhnıştır. 

Konu edilen şubenin soi'umlusu Mu'amımler Bu
cak için açılan soruşturma devam etmekte olup, olay
larda görgü tanığı olan kişilerin çok çeşitli bölgeler
de bulunması, aynı zamanda bu görgü tanıklarının 
bazılarının da subaylar olması ve bu subayların da 
görev yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle ilgililerin ad
reslerinin tesbiıönde ve ifadelerin alınmasında güç
lük çekilmiştir. 

Nitekim 19 Ocak 1977 gününde Hudut Tabur 
Komutanlıklarından birine daha soruşturma ile il
gili sorular yöneltilmiş olup oradan gelecek cevap 
beklenilmektedir. 
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İfadeîar ve deliller halen tam olarak tespit edile
mediğinden, soruşturma neticelendirilememiş ve bu 
nedenle Fezleke tanzim edilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Fethimi Adak 

Bayındırlık Bakanı 
7. — içel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, Dün

ya Gazetesinin «Herkese Bir Konut» girişiminin ger
çekleşme imkânının olup olmadığına ilişkin sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. 
(7/1630) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İmar ve İskân 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi rica ederim. 

İstanbul'da yayınlanan bir gündelik gazetede hiç 
peşimiz ve ayda 1 000 lira taksitle ve 5 yılda teslim 
edilmek üzere vatandaşlarımızın konut sahibi yapı
lacağı anılan gazetede, TRT'de defalarca ilan edil
miş sonucunda 40 bine yakın vatandaşın bu davete 
katıldıkları bildirilmiştir. 

Memleketimizde konut sorununun gerçekten çok 
önem taşıdığı bir devirde anılan gazetenin bu dav
ranışı son derece olumlu olmakla beraber; 

Soru : Yurdun konut sorunları île ilgili bulunan 
İmar ve İskân Bakanlığınca bu girişimin teknik ve 
parasal yönlerden gerçekleşme olanağının bulunup 
bulunmadığı incelenmiş midir? 

Saygılarımla. 
25.1.1977 

Hikmet Baloğlu 
İçel Milletvekili 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 7.3.1977 
Bakanlık BaşmüşaVirliği 

Dosya : C/l 
Sayı : 26 

Konu : İçel Milletvekili Hikmet Baloğ
lu'nun yazılı soru önergesi Hk. 
Mîllet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Kanunlar Müdürlüğü 4.2.1977 gün ve 
7/1630-5595/42637 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Hîkttıet Baloğlu'nun, Dünya Ga
zetesinin «Herkese bir konut» girişiminin gerçekleş
me imkânının olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesine karşılık o'arak hazırlanan cevaptan iki nüsha 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederimi.1 

İmar ve İskân Bakanı 
Nurettin Ok 
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İçel Müîetvekiîi Hikmet Baloğlu'nun yazılı soru 
önergesine karşılıktır. 

Dünya Gazetesinin «Herkese Bir Konut» girişi
minin gerçekleşme imkânının olup olmadığı hususun
da, yetkili bir heyet teşkili suretiyle geniş çapta yap
tırılan tetkikat sonunda, soru önergesinde belirtil
miş bulunan gerek parasal ve gerekse teknik yönden 
gerçekleşme olanağının bulunduğu, anlaşılmıştır. 

Şöyle ki: 
Bahse konu kampanya, İstanbul'da günlük Dün

ya Gazetesi tarafından açılmıştır. Bu gazetenin sa
hibi bulunan bir Y. Mimar, aynı zamanda yalnız 
Ankara'da ilki Türk - İş'e ait, Siteler Semtinde 1 798 
adet ve ikincisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
yanındaki Karakusuniar köyü yakınında, yine Türk -
İş'e ait 5 140 sosyal konutu inşa etmekte olan İntur -
Frekansa şirketlerinin dahil 'olduğu hoîd Jngin sahibi 
ve Başkanıdır. 

Yukarıda açıklanan 1 798 konut beheri 65 500 
lira üzerinden 2 sene evvel sahiplerine teslim edil
miş bulunmaktadır. 

Bu binalar 5 er kath ve 10 daireli prototip sosyal 
konut olup, geleneksel sistemle inşa edilmişlerdir. 
Ve mahalle 5 ayrı ısı merkezi tarafından ısıtılmak
tadır. 

5 140 konutluk ve halen bir kısmı bitmiş ve bir 
kısmı da devam etmekte olan 2 nci şantiyede ise, 
binalar 2 tip üzerinden yapılmaktadır^ 1 nci kısım 
tip konutlar 1 798 konutluk mahallede yapılmış olan 
binaların, tamamen aynı olup, 2 nci kısım tip ko
nutlar ise; yıldız şeklinde ve beher bUokia 180 daire 
bulunan 15 er kath ve değişlik bir sistemle inşa edil
mekte olan binalardır. 

Şimdiye kadar en iyi ve ucuz olarak bilinen pre
fabrike sistemin, Fransa'da en son geliştirilmiş şek
li olan yeni eridüstriyel sisteminin bu şantiyede tatbi
katına (başlanmış olup, bu sistemin adı «endüstri
yel tünel kalıp sistemi» dir ve sırf prefabrike olan sis
temden daha da sağlam, ucuz ve daha çabuk inşa 
edilmekte ve doîayısıyle maliyet çok düşmektedir. 

Anaibölmeler ve döşemeler demir teçhizatlı B. 300; 
betondan yerinde imal edilmekte, tali bölmeler ise 
alçı karışımı prefabrike elemanlardan meydana gel
mektedir. Keza yalnız dış cephe elemanları komple 
olarak mahalline monte edilmektedir. Tünel kalıp
lar, normal günlerde bir gün bekletildikten sonra 
ertesi günü sökülerek üst katın inŞaasına geçilmek
tedir. 
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Sistemin gereği olarak sıva yoktur, yerine göre 
kâğıt kaplama ve badana yapılmaktadır. Döşemeler 
Kaıofîex ve sunî mermer kaplanmakta ve radyatör
ler ise Alpres marka alüminyum ölüp, Holdinge dahil 
bulunmaktadır. 

Bundan dolayı halen 2 tip üzerinden inşa edil
mekte olan sosyal konutların bütün alt yapıları ile, 
bir tek merkezden ısıtılmaları ve daimî sıcak su ve
ren, ısıtma merkezi dahil olarak «Arsa payı hariç», 
«Ali yapı dahi;» dairelerin 185 000 liraya inşa edil
mekte oldukları, tespit edilmiştir. 

Gazetede belirtildiğine göre, şimdiki halde An
kara -. İstanbul ve İzmir şehirleri için ksmpanya açıl
mıştır ve ilk talep 40 000'e varmış ise de 10 Şubat 
1977'de kapanan kampanya tarihinden sonra, ban
kaya para yatırmak suretiyle üyelğinl tescil ettirmiş 
olanların sayısının 10 000 olduğu da, tespit edilmiş
tir. 

Yeni yapılması düşünülen binalar A, B, C olmak 
üzere 3 tiptir ve sosyal mesken niteliğinde olup 
100 m2'nin altındadır. İlân edihniş Olan bedelleri de 
210 000 - 230 000 ve 245 000 TL. dır. Ancak, bun
dan sonra resmen hâsıl oîacak olan muhtemel fiyat 
artışları, bu bedelleri etkiîiiyecektir. 

Adı geçen gazete bu inşaatları da yukarıda açık
lanan firmaların yapacağını, ilân etmiş olduğun
dan, sistem ve şantiye düzeni bakımından, bahse ko
nu girişimin teknik bakımdan gerçekleşme olanağı 
gerek araç ve gereçlerin temin edilmesi ve yeterli mal
zemenin bulunabilmesi hallinde, iş kapasiteleri benzer 
bu inşaatları da organize edebilecekleri, anlaşılmıştır. 

Gazete, kampanyayı açtıktan sonra, gösterilen il
gi üzerine sosyal tasnife göre 7 ayrı yapı kooperatifi 
kurmuş ve bu 7 kooperatifte «Dünya - Bir, S. S. 
Dünya Toplu Konut Kooperatifleri Birliği» namı 
altında toplanmışlardır. 

Bunların Ticaret Bakanlığında tescilleri yapılmış 
ve Mesken Genel Müdürlüğümüzde de dosyaları açıl
mıştır. 

Adı geçen kooperatiflerin finansmanları ile ilgili 
bulunan kaynaklar şunlardır: 

a) Küçük tasarruflar, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumu, 
c) İmar ve İskân Bakanlığı ile T. Emlâk Kredi 

Bankası, 
d) Bağ - Kur. 
e) Diğer ilgili kuruluşlardır. 
Bu durumda vatandaşların; 5 yılda ödeyecekleri 

60 000 TL. ile bağlı bulundukları sosyal kuruluşun 
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kredisi ve kooperatif yardımları ite, binalarına sa
hip olabilecekleri ve arsa payı olarak da beher üni
te için yukarıda açıklanmış oîan fıyatıarda en çok 
15 000 TL. düşünülmüş olduğu, tespit edilmiştir. 

Arsa konusu ise; kurulmuş bulunan kooperatif
lerden yoksul ve dar gelirlileri bünyesinde toplayan
lar için Bakanlığımızın Ankara - İstanbul ve İz
mir'deki önleme bölgelerimden, dar gelirliler dışında
ki Sosyal Sigortalar Kurumu mensupları ile Bağ -
Kur mensupları ve memurlarla ilgiii kooperatifler 
içlin ise, aynı şehirlerde nazım planlarda meskene 
ayrılmış oîan yerlerden, bedeli ödenmek üzere Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile temini veya ka
mu elindeki mevcut arsalardan yararlanmak üzere 
programlanmış ve bu hususta Bakanlığımıza resmen 
müracaatta bulunulmak üzere olduğu, öğrenilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
İmar ve İskân Bakanı 

Nündüm Ok 

8, — Burdur Milletvekili Ali Şanlının Film 
Kontrol Komitesince oynatılmasına izin verilen film
lerin mahallî zabıtaca denetlenmesine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan A.siltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1631) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 26 .1 . 1977 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 
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redir. Bu uygulama devam ettirilmektedir. Sonuçta 
hem işletme sahipleri mağdur edilmekte ve en önem
lisi film şirketleri film göndermez duruma gelmek
tedir. 

Bu durum açık kesin görev suiistimalidir. Polis
teki bazı unsurların yaptığı hareket tüm kolluk kuv
vetlerini kamu oyu gözünde güven duyulmayan bir 
güç haline sokmaktadır. Bazı şaibeli unsurlar için 
yeni bir yöntemin geliştirildiği iddiası doğmaktadır, 

En yeni örneği Mağdelana filmidir. Aylarca İs
tanbul ve Ankara, İzmir sinemalarında oynanan bir 
film aynı şekilde polis tarafından müstehcen denile
rek Adüye'ye sevk edilmiştir. Filim sansürden geç
miştir. 

1. Mahallî zabıtanın sansür tarafından izin 
verilen filmleri denetleme yetkisinin sının nedir? 

2. Bu sınırı aşan görevliler hakkında bir işlem 
yapılması düşünülmekte midir? 

3. Burdur Zafer Sinemasında sürdürülen bu 
polis baskısının soruşturma konusu yapılmasını dü
şünmekte misiniz? 

4. Bu tür uygulamalara karşı ne gibi bir önlem 
almayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 7 .3 .1977 
Daire : Güvenlik 

Şube : Basın 91128/51-056126 
Konu : Soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1977 gün ve Kanunlar Md. 

7/1631-5596/64638 sayılı yazınız. 
Burdur Milletvekili Ali Sanlı tarafından Millet 

Meclisi Başkanlığına verilip Bakanlığımızca cevap
landırılması istenen ve Film Kontrol Komisyonla
rınca oynatılmasına izin verilen bazı filmlere, Bur
dur Zafer Sinemasında oynatılması sırasında el ko
nulduğuna ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
cevabımız aşağıya çıkartılmıştır. 

Sinema filmleri; Filmlerin ve Film Senaryolarının 
Kontrolüne Dair Nizamname Hükümlerine göre teş
kil olunan Film Kontrol Komisyonlarınca kontrol 
edilmektedir. 

Filmler; Merkez Film Kontrol Komisyonunda 
görülerek sakıncalı söz ve sahnelerin çıkarılması şar-
tıyle halka gösterilmesine müsaade edilmekte ve bu 
husus film sahibi ile Valiliklere duyurulmaktadır. 
Ancak; Bazı film sahiplerinin sakıncalı görülen kı
sımları çıkarmadan, bazı film sahiplerinin ise, Ko-

Fiîm kontrol komitesince izin verilen filmlerin 
başkaca kontrole gerek kalmadan ülkenin her yerinde 
oynatılması yasa gereğidir. 

Mahalli zabıtanın bunun dışında müstehcenlik 
iddiası ile filmi ve işletmecileri bir fezleke ile mahke
meye sevk edecek kontrol yetkileri yoktur. Bu usul 
mahalli zabıtada bu işle görevli unsurlar arasında bir 
takım şaibelerin artmasına sebep olur. I 

Burdur Zafer Sineması işletmesinin 22 yıllık bir 
işletme geleneği vardır. İlk kez bazı polis görevlile
rince baskı altına alınmak istenmektedir. Sansürden I 
geçmiş filimleri müstehcen oldukları yollu fezlekeler 
düzenleyerek adliyeye sevk etmektedirler. Geçtiğimiz 
yıl içinde bu şekilde 7 film sevk edilmiştir. Adliye'ye I 
intikal eden filmler emanete alınmakta, işletme sa
hibi ve film beraet ettikten sonra film iade edilmek
tedir. Tabiî adli yargılama uzun süre aldığı için film
ler bu süre içinde işletme dışı kalmaktadır. Bugüne 
dek 3 film için beraet etmiş diğerleri sonuçlanmak üze- j 
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misyonda sakıncalı görülebilecek sahneleri önceden 
filmden keserek, komisyondan müspet karar aldık
tan sonra bunları filme ilâve ederek sinemalarda 
oynattıkları görülmüştür. 

Yukarıda izah edilen ve Film Kontrol Komis
yonlarınca oynatılmasına izin verilen filmlerin, ve
rilen karara uygun olarak halka gösterilip gösterilme
diğinin murakabesi, Polis Vazife ve Seiâhiyet Ka
nununun 9 ncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca ma
halli Zabıtanın görevleri arasında bulunduğundan 
sözkonusu murakabe bütün illerde yapılmaktadır. 

Bu itibarla; Burdur ilinde oynatılan f ilimlerle 
ilgili olarak Zabıtaca yapılan işlemin hukuka aykın 
bir yönü olmadığından görevliler hakkında herhan
gi bir takibata tevessül olunması söz konusu değil
dir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, Türki
ye'nin Cezayir Büyükelçisine ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'in yazılı ceva
bı. (711641) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı dilerim. 2 .2 .1977 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Soru : 
Dışişleri Bakanlığı fonksiyonu itibariyle dışa dö

nük ve Personeli de dünyanın dört bucağında görev 
yapmış ve yapmakta olan kimselerdir. Oysa, Dışiş
lerinde güçlü ve etkin bir denetim sistemi yoktur. 
Böyle geniş Teşkilâtı olan Bakanlığın iki kişilik bir 
Denetleme Kurulu ile yıllardan beri denetlenmiş ol
masının ise pratikte hiçbir faydası olmayacağı da 
ortadadır. 

Zaman zaman gazete sütunlarında Dışişlerine ait 
olmayacak şeylerin yer aldığım görmekte ve kamu
oyunda yanlış yorum ve kanılara sebep olduğuna 
şahit olmakta ve üzülmekteyiz. Hele Devletimizi 
Dış ülkelerde temsil etmeleri dolayısıyle Büyükelçi
lerin herşeyden münezzeh olmaları tabidir. 

Oysa, çeşitli gazetelerde uzun süredir konu edi
len Cezayir Büyükelçisi Sayın Faik Melek hakkında

ki yayınları okumayıp. Bunlardan bir tekinin dahi-
tekzip edilmediğini müşahede ettim: 

1. Türk Büyükelçisinin başka hiç işi yokmuşça
sına, Sefaret bahçesine giren bir yabancıya ait kıy
metli bir köpekle şahsen ilgilenip, tasma aldırıp bah
çeye bağlatması ve bir hafta sonra makam arabası 
ile bizzat veterinere götürdüğü köpeğin Cezayir Dış
işleri Bakanının kardeşi ile bir polis tarafından ta
kip sonucu geri alındığı olayı karşısında Bakanlığın 
tutumu ne olmuştur? Bu olay tekzip edilmemiş mi
dir? 

2. Görevini izinsiz terkederek İspanya'nın Pal
ına Adasında maaile bir hafta tatil yaptığı hakkın
daki iddia ve yayınlar karşısında objektif bir yol 
olan pasaportun tetkiki cihetine Bakanlıkça neden 
gidilmemektedir? 

3. İzinsiz gittiği ve İstanbul'da raporlu iken dış 
maaş aldığından ötürü, bunun tevsikini yokedecek 
bir yönteme başvurarak pasaportuna mürekkep 
döküp, bunu da Londra Sefaretinde değiştirdiği id
diası Hürriyet Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu durum 
karşısında, söz konusu Büyükelçinin pasaportunun 
celbi ile tetkiki neden düşünülmemektedir? 

4. Büyükelçi raporlu olarak Türkiye'de oturdu
ğu halde dış maaş almış mıdır? Almış ise, bunun ge
ri alınması cihetine gidilmiş midir? 

5. Bulunduğu ülke halkı için «Haşarat» deyimi
ni kullandığı doğru mudur? Değilse bu konudaki Ba
rış gazetesi yayınları neden tekzip edilmemiştir? 

6. Görevinden ayrılan Bahçıvanın yerine Baş
kâtibine imza attırarak parayı şahsî işlerinde kullan
dığı hakkında basında çıkan,belgeler karşısında Ba
kanlığın tutumu nedir? Bunların ekspertize edilme
si düşünülmüş müdür? 

7. Bütün bunları ihbar eden memurunuz Hasan 
Türüdü'yü uzun süre merkezde tuttuktan sonra tayin 
yeri olan Dakka'ya sizin göndertmediğiniz doğru 
mudur? 

8. Bu memurun Büyükelçi Melek'in şahsî mek
tubu ile merkeze alındığı doğru mudur? Suçu nedir? 
Suçlu ise neden cezalandırılmamıştır. Değilse neden 
tayin edilmiş ve hangi kıstaslara göre tayini hemen 
durdurulmuştur? 

9. Küçük memuru bir nevi cezalandırmak, bü
yük itham altındaki büyük memuru adeta korumak 
gibi eylemler hangi hukuk ve idare anlayışına göre 
yapılmaktadır? 

13 — 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 2 . 3 . 1977 

Araştırma ve Siyasal Planlama 
Gn. Md. 

Sayı : 6016/611-29 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 Şubat 1977 tarihli ve 7/1641-5684/43008 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'ın Cezayir 
Büyükelçiliğimiz ve bir memurumuz ile ilgili ola
rak Bakanlığıma yönelttiği yazılı önergede sorulan 
hususların cevapları iki nüsha halinde ilişikte tak
dim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağîayangil 

Sayın Çetin Yılmaz 
İçel Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığının 14 Şubat 1977 tarih
li ve 7/1641-5684/43008 sayılı yazısı ile alınan 
2 . 2 . 1977 tarihli yazılı soru önergesinde değindiği
niz konular hakkında Bakanlığımızca gerekli tahki
kat yaptırılmış olup, teşekkül etmiş olan dosya Me
murin Muhakematı hakkında Kanunun 9 ncu mad
desi uyarınca Danıştay Başkanlığına intikal ettiril
miş bulunmaktadır. 

Yargı merciine havale edilmiş bir konuda ileri 
sürülen iddia ve karşı iddialara değinmenin, dosya
nın aslî unsurunu teşkil eden ve gizlilik kaydını ta
şıyan muhakkik raporunun muhtevasının açıklan
ması manasına geleceği, böyle bir davramşm da mev
zuatımıza ve teamüle aykırı düşeceği ve bu itibarla 
Danıştay ilgili Dairesinin nihai kararını beklemenin 
en salim yol olacağı hususundaki görüşlerimi payla
şacağınızdan eminim. 

Yazılı sorunuzun 7 ve 8 nci maddelerinde de
ğindiğimiz hususlara gelince, Bakanlık memurları
nın iç veya dış hizmetlerde çalıştırılmaları ve bun
ların süreleri Bakanlık makamının takdir yetkisi için
dedir. Hasan Türüdü'nün Merkeze tayinini bu çer
çeve içinde mütalaa etmek gerekir. Türüdü'nün bi
lâhare tayin edildiği Dakka'ya gönderilmemesi ise, 
cezaî bir tedbire değil, yaptığı ihbarlar sonucunun 
yargı organlarında karara bağlanmasına kadar Mer
kez görevine devam etmesinin uygun olacağı kam-
sıyla ve aynı takdir yetkisi içinde alınan idarî bir ted
bire dayanmaktadır. 

Binaenaleyh, ne Hasan Türüdü'nün cezalandırıl
ması, ne de Büyükelçi Faik Melek'in korunması söz 

konusudur. Zira Bakanlık Merkez hizmeti dış hizmet 
kadar önemli ve şerefli olup, Merkez'de görev yap
mak bir ceza şeklinde yorumlanmamak gerekir. Bü
yükelçi Faik Melek'in korunmadığının delili ise, 
hakkındaki ihbarların derhal ve mevzuata uygun ola
rak tahkikata tâbi tutulması ve dosyanın yargı mer
ciine intikal ettirilmiş bulunmasıdır. İddiaların doğru 
oîup olmadığı ilgili yargı organlarımızın verecekle
ri karara göre tebellür edecektir. 

Hakikatin ortaya çıkması için İdarî yargıya mal 
edilmiş bulunan bir konuda, yargıyı her türlü tesir
den masun tutmak endişesiyle, basında yer alan ya
zılara karşı tekzip müessesesine tevessül edilmediği
ni de bu vesile ile belirtmek isterim. 

Keyfiyeti saygı ile bilgilerinize sunarım. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

10. — Samsun Milletvekili Hyas Kılıç'ın, Sam
sun Vezirköprü Yağınözü köyünden bazı kişilerin 
orman arazisini mülk edinmek istemelerine ilişkin 
sorusu ve Orman Bakam Turhan Kapanlı'nın yazı
lı cevabı. (7/1646) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vezirköprü Yağınözü köyünden Ahmet KayaF 

nın 20 . 1 . 1977 tarihli ihbar mektubunda açıkla
nan hususlar muvacehesinde aşağıdaki sorularımın 
yazılı olarak Orman Bakam tarafından cevaplandı
rılmasına ilgilerinizi saygı ile arz ederim. 29 .1 .1977 

Samsun Milletvekili 
İlyas Kılıç 

1. Samsun Vezirköprü ilçesinin Yağınözü kö
yünün Adalet Partisinde kayıtlı dört köy ağası Ha
yat deresi mevkiinde tahminen 20 bin dekarlık orman 
arazisini ellerine geçirip lüzumsuz yere tahrip ede
rek ziraat arazisi haline getirmek gayretiyle mülk 
edinmek istemektedirler. Sadece 1976 yılında bu 
araziden 18 bin ölçek buğday üretikleri tahmin edil
mektedir. 

Orman İdaresince Jandarma aracılığı ile bu ara
zinin ormana ait olduğu tespit edildiği halde Adalet 
Partisi Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp tarafın
dan takibat durdurulmuştur. Köy ilgilileri 12 taahhüt 
lü mektup ve çeşitli başvurmalarla 100 Lira PTT 
masrafı yapmış olmalarına karşın Orman İdaresi 
tipik bir vurdumduymazlık ve açık bir siyasî yan
daşlıkla Devlet malının talan edilmesine göz yum
muş gibi gözükmektedir. Bu verilere dayalı olarak 
Adalet Partililerden Osman Düzenli, Ahmet Düzenli 
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ve Ali Ceylan'ın Devlete yükledikleri bu büyük za
rar kendilerine bağışlanacak mıdır? 

2. 6831 sayılı Orman Yasası ile kesinkes çeli
şen bu husus siyasî kayırma nedeni ile adli mercilere 
intikal etirilmiyecek midir? 

3. Devlet malının verasetle siyasal güçlülere 
kalabileceği yanılgısından sıyrılmayacak mısınız? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 7.3.1977 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 01314 
Millet Meclisi Başkanlığına 

14 . 2 . 1977 tarih 7/1646-5689/43013 sayılı yazı
ya karşılık. 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın yazılı soru 
önergesi tetkik ettirilmiştir: 

Soru önergesinde mevzu edilen saha, Kanlı Göl 
serisi 13 ve 17 No. bölmeler dahilinde kalan ve bo
zuk baltalık olarak gösterilen sahalardandır. 1975 -
1976 yılları ile 24 . 2 . 1977 gününe kadar bu saha
larda cem'an 562 625 m2 vüsatında açma yapıldığı 
iddiası ile 42 adet zabıt tutulmuş ve Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ettirilmiştir. Davaları derdesttir. 
(listesi eklidir). 

Konu mahkemeye intikal etiğine göre, mahkeme 
neticesine göre işlem yapılacağı tabiidir. 

Vezirköprü Yağınözü köyünde hiç kimsenin 
devlet malını talan etmesine göz yumulmamıştır. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. 

Turhan Kapanh 
Orman Bakanı 



Vezirköprü İlçesinin Yağmözü Köyü Kanlıgöl serisi 13 ve 17 numaralı bölmelerinde 1975 ve 19 
yapılan ihbarlarla ilgili açma, müdahale ve işgal durumlarının C. Savcılığına intikal ettirildiğin 

Cetveldir. 
Açma, müdahale ve işgal 

Defter Zabıt Z a b t ı n yapılan yerin 
kayıt No. sı Tarihi No. sı M2.si Mevkii Suçlusu 

975/76 
975/77 
975/78 
975/79 
975/8» 
975/81 
975/82 
975/83 
975/84 
975/85 
975/87 
975/88 
975/89 
975/92 
975/93 
975/107 
975/108 
975/109 
975/110 
976/56 
976/57 
976/58 
976/59 
976/60 
976/61 
976/62 
976/63 
976/64 
976/65 

5 . 
5 
5 
5 
5 
5 . 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

4 . 
4 . 
4 . 
4 . 
4 
4 . 
4 . 
4 . 

.4 
4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

. 5 

. 5 

. 5 

. 5 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
İ 975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 

.1976 

.1976 

.1976 

38/43 
38/44 
38/45 
38/46 
38/47 
38/48 
38/49 
38/50 

1785 
1786 
1788 
1789 
1790 
1793 
1794 
6952 
6953 
6954 
6955 
6840 
6841 
6842 
6843 
6844 
6845 
6846 
6847 
6848 
6849 

12 000 
8 000 
1 000 
2 400 
1 000 
9 000 
2 400 

22 500 
8 000 

17 500 
12 600 
19 500 
28 125 
37 500 
11 250 
4 800 
4 200 

30 000 
11 250 
6 000 

10 000 
10 000 
12 500 
12 500 
20 000 
15 000 

8 000 
2 400 
6 000 

Mercan tarla 
Çal 
Hocanın hayat 
Çal 
Mercan tarla 
Çal 
Çal 
Mercan tarla 
Mercan tarla 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Çal 
Hocanın hayat 
Mercan tarla 
Mercan tarla 
Emine deresi 
Çal 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Hocanın hayat 
Akyazı 
Çal 
Çal 
Çal 

yeri 

yeri 
yeri 
yeri 
yeri 
yeri 

yeri 

yeri 
yeri 
yeri 
yeri 
yeri 

Nuri Akpmar 
Halit Düzenli 
Hakkı Işık 
Ahmet Coşar 
Ali Işık 
Nutu Günel 
Yaşar Günel (Yılmaz) 
AH Ceylan 
Almıet Kılıç 
Hasan Arı 
Sinan Kılıç, Faik Arslan 
Ahmet Kılıç 
Osman Düzenli 
Hüseyin Aksel 
Halit Düzenli 
Hüseyin Aksel 
Ahmet Coşar 
Kâzım Şen, Emin Gümüş 
Nuri Akpmar 
Sinan Kılıç 
Sinan Işık, Hakkı Işık 
Ali Işık 
Osman Düzenli 
Hasan Arı 
Sinan Kılıç 
Ali Kılıç 
Nutu Günel 
Mustafa Söylemez 
Arif Dursun 



I 
ı 

Defter Zabıt 
kayıt No. sı 

Z a b t ı n 
Tarihi No. sı 

Açma, müdahale ve işgal 
yapılan yerin 

M2.si Mevkii 

976/67 
976/68 
976/69 
976/70 
976/71 
976/72 
976/73 
976/74 
976/75 
976/76 
977/20 
977/21 
977/22 

1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 .1976 
1 1 . 3 .1976 
1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 . 1 9 7 6 
1 1 . 3 .1976 
13 .1 .1977 
13 .1 .1977 
13 .1 .1977 

6991 
6992 
6993 
6994 
6995 
6996 
6997 
6998 
6999 
7000 

99 
100 
417 

8 500 
8 100 

20 000 
12 000 
39 600 

4 800 
43 200 
20 000 

8 400 
9 600 

13 000 
18 750 
11 250 

Gavur harmanı 
Gavur harmanı 
Mercan tarla 
Mercan tarla 
Hocanın hayat yeri 
Emine deresi 
Mercan tarla 
Mercan tarla 
Mercan tarla 
Çal 
Akyazı 
Hocanın hayat yeri 
Çal 

562 625 
Kayıtlarımıza uygundur. 24 

Suçlusu 

Osman Düzenli 
Osman Düzenli 
Osman Düzenli 
Osman Düzenli 2 
Osman Düzenli S 

arkadaşı 
arkadaşı 

Osman Düzenli S arkadaşı 
Ali Ceylan 
Ali Kılıç 
Ahmet Düzenli 
Arif Dursun 
Ahmet Kılıç 
Sinan Kılıç 
Halit Düzenli 

2 . 1977 
Merkez Orman Bö 

Ahmet Binay 
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11. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyonkarahisar Topraksu eski Başmühendi
sine ilişkin sorusu ve Köy işleri Bakanı Vefa Poyrazın 
yazılı cevabı. (7j1647) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazalı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

3 . 2 . 1977 
Süleyman Mutlu 

Afyonkarahisar Milletvekili 

1. Afyonkarahisar Topraksu Başmühendisi Er
doğan Bayık (Şimdi Eskişehir Topraksu Bölge Baş
müdürü) hakkında aşağıdaki hususlarda Bakanlı
ğınıza 2 . 10 . 1975 tarih ve 312 nolu iadeli taahhüt
lü dilekçe ile Afyon Demir - çevre köyünden Mev-
lüt Kurnaz şahit göstermek suretiyle durumu yol
suzluk ve hırsızlık ile vazifeyi suiistimal etme şek
linde ihbar ettiği halde şimdiye kadar hiç ügilenil-
mediği ve dilekçenin işleme konulmadığı teftiş dai
resine duyurulmadığı iddia edilmektedir. Doğru 
mudur? Bu dilekçe nerededir? 

2. Erdoğan Bayık yazın dairesi adına çalıştır
dığı işçilerden bir kısmının mevcut olmadığı hal
de mevcutmuş gibi işlem yaptırdığı? 

a) Amerikan yardımı olarak daireye verilen 
gıda maddelerini sattırdığı? 

b) İnsaniye ilçesi Gazlıgöl mevkiindeki anne
sine ait tarlayı daireye ait demirkazık ve tellerle 
çevirtip değerlendirdiği bu işlerle dairenin adamla
rını çalıştırdığı sonra da bu tarlayı sattığı iddia edil
mektedir doğru mudur? 

3. Afyon Topraksu Ambar Memuru Mus
tafa Yavaş ile Kemal Cengiz daireye ait çimento 
ve demirleri kendi inşaatlarında kullandıkları? 

a) Afyon Köprülü köyünden çalıştırdıkları 
işçilerin yevmiyelerini fazla gösterip tekrar elle
rinden bir miktarının geri alındığı? . 

b) Afyon Topraksu Başmühendisi iken Er
doğan Bayık tarafından şimdiki Genel Müdür 
Nejat Erkenci'ye bir Fort araba hediye edildiği 
iddialar arasındadır? 

4. Yukarıdaki hususlar için şimdiye kadar ne 
muamele yapılmıştır? I 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 4 . 3 . 1977 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 06-04/220-002688 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 14 . 2 , 1977 gün ve 

7/1647-5690/43014 sayılı yazı 
Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut-

' lu tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız 
ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan ya
zılı soru önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgi
ler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
ki'min yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Afyonkarahisar Topraksu Ekip Başmühendisi 
Erdoğan Bayık hakkında yolsuzluk, hırsızlık ve va
zifeyi suiistimal etme şeklindeki ihbar üzerine ko
nunun incelenmesi sonucu edinilen bilgilere göre; 

Afyonkarahisar Topraksu Ekip Başmühendisli
ğinden; 

Çalıştırılan işçilerin puantaj, bordro ve ödeme 
evrakmın tamam olduğu, 

Gıda maddelerinin talimatlara uygun olarak bir 
heyet tarafından şahıslara değıtıldığı, 

İnsaniye ilçesi - Gazlıgül mevkiinde Başmühen
disin annesine ait tarlaya Topraksu tarafından hiç
bir hizmet götürülmediği, 

Daire ambarında stok olarak demir ve çimento 
bulunmadığı ve daire personelinin bunları kendi 
inşaatlarında kullanmalarının söz konusu olama
yacağı, 

Afyonkarahisar - Köprüköy Çiftçi Eğitim Kam
pında çalışan işçilere rayiç üzerinden yevmiye tak
dir edildiği ve tabldot ücretlerinin tabldot memu
ru tarafından işçilerden tahsil edilmesi işleminin. 
yanlış değerlendirildiği, 

Almanya'da çalışan Asım Hastürk'ün Genel 
Müdür Nejat Erkenci'nin şahsına değil, Afyonka
rahisar Topraksu Ekip Başmühendisliğine 12.6.1975 
gün ve 3822 sayılı hibe senedi ile ford binek araba-

— 18 — 
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sini hibe ettiği ve bu arabanın sonradan resmî hiz
mete mahsus olarak Ankara'ya transfer edildiği an
laşılmış bulunmaktadır. 

12. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün bazı ga
zete bayi ve okurların tehdit edildiği iddialarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/1651) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından, 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

Bolu MiMetvekil 
Abdi Özkök 

Yurdun büyük kentlerinde, özelikle de İstanbul 
ve Ankara da işleri güçleri, ne idükleri beli olma
yan bazı zorbaların, bazı gazeteleri, özelikle de 
«Cumhuriyet Gazetesini satarsanız fena yaparız» 
diye gazete satıcılarını tehdit ettikleri, bununla da 
kalmayarak bu gazeteleri topluma ait yerlerde 
okuyanların ellerinden çekip alanların türediği gö
rülmektedir. 

Herkesin gözleri önünde yasalara aykırı işlenen 
ve günden güne artan bu suçlar devletin kolluk 
kuvvetlerince görülmemekte midir, yoksa gözmü 
yumulmaktadır? 

Sokaklarda cebinde gazete taşıyandan, devlet 
dairelerindeki memurlara değin okuduğu gazete
den ötürü baskı yaratılan bir rejimin adına ne de
nir? 

Emniyet teşkilâtınıza ve tüm devlet dairelerine 
«Hiç kimsenin seçip okuduğu gazeteden ve dergi
den ötürü dövülüp, maddî ve manevî baskı altında 
buhındurulamayacağına hatta kınanamayacağına 
ilişkin bir bildirge») yayınlayarak bu durumu önle
meyi düşünttyormusunuz? Ya da bu husustaki dü
şünceniz nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 3 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 
055127 

Konu : Boîu Milletvekili Abdi 
Özkök'ün önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tigi : 18 . 2 . 1977 tarih ve Genel Sek. Kanunlar 

Müd. 7/1651-5703/43203 sayılı yazınız. 
Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün önerge

sinde yer alan hususlar incelenmiştir. 

Okuduğu gazeteden dolayı vatandaşların ve sat
tığı gazeteler yüzünden bayilerin baskı altında 
tutulmalarına veya tehdit edilmelerine kolluk kuv
vetlerince göz yumulması gibi bir tutum ve davra
nış mevcut değildir. Bu neviden takipsiz kaldığı 
bilinen bir hâdise varsa; tarihi ve yeri belirtildiği 
takdirde behemahal tetkik ve tahkik edilerek ge
reği yapılacaktır. 

Bütün kanunsuz hareketlere karşı, mevcut im
kânlar kullanılarak icabeden tedbirler alınmış
tır. Bunlar yer ve ortam unsurlarının gerektirdiği 
şekilde ve hassasiyetle tatbik edilmektedir. 

Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakam 

13. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Adana 
Merkez İlçe Başkanının polis memurlarınca tehdit 
edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1654) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle arz ederim. 

8 . 2 . 1977 

Adana Milletvekili 
Hasan Cerit 

Soru : 

C. H. P. Merkez ilçe Başkanı olan Avukat Ah
met Albay adliye binasında yanında müvekkilleri 
ile dolaşırken birinin adının Recep Öztürk olduğu 
saptanan iki polis memuru tarafından tehdit edile
rek üzeri aranmak istenmiştir. 

1. Bir Avukatı tehdit eden polis memurları hak
kında ne gibi işlem yapılmıştır? 

2. C. H. P. Merkez ilçe Başkanı olduğunu bil
dirdiklerini ve kendisini tanıdıklarını söyleyen polis
lerin avukatın üzerini aramak isteyip istemedikle
ri? 

3. Avukatlık Yasası avukatların ne şekilde üzer
lerinin aranacağını belirlemiştir. Bu müessif olay 
kanunlara bir saygısızlık değil midir? 
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M. Meclisi B : 58 . 10 . 3 . 1977 O : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4 . 3 . 1977 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşlemler B. 3 
054943 

Konu : Adana Milletvekili Sa
yın Hasan Certi'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 2 . 1977 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/1654-5706/43206 sayılı yazı
ya. 

Adana Milletvekili Sayın Hasan Cerit'in, ilgi ya
zınız ekinde alınan 8 . 2 . 1977 tarihli yazılı soru 
önergesindeki hususlar mahallen tetkik ve tahkik 
ettirilmiştir. 

Mahallinden ahnan bilgilere göre : 
Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masasında 

vazife gören Recep Ali Öztürk ve Nuray Cesur isim
li polis memurlarının 4 . 2 . 1977 günü adliye bina
sında görevli oldukları esnada, bir şahsın duru
mundan şüphe ederek kimliğini sordukları, bu şah
sın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Avukat 
Ahmet Albay olduğunu öğrenmeleri neticesi hiçbir 
işlem yapılmadığı ve üzerinin aranmadığı, müşteki
nin bu yolda Cumhuriyet Savcılığına yaptığı müra
caatı üzerine de takipsizlik karan verildiği anlaşıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakam 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, pa
muk ihraç fiyat farkından üreticiye pay verilmesi
ne ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/1656) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Ticâret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık 
etmenizi saygıyla rica ederim. 

11 . 2 . 1977 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

Ülkemizin başlıca ihraç maddelerinden birisi 
olan pamuğun 1976 yılında, devletçe desteklenme
si, bir hükümet kararnamesine bağlanmıştır. Bu
na göre, 350 bin ailenin geçim kaynağı olan pamu
ğun fiyat istikrarı korunacak, devletçe tespit edi

len bedeller üzerinden alımlarla kooperatif birlik
leri görevlendirilecekti. Nitekim, yıllardır sürege
len bu uygulamaya 1976 ahin döneminde de de
vam olunmuştur. Ne varki, birlikler tarafından açık
lanan 975 - 1 000 Krş. çiğitli pamuk fiyatları, dünya 
piyasasının istekli olması nedeniyle hızla yüksel
miştir. Kooperatif Birlikleri de ilk fiyatları 50 ku
ruş civarında yükselterek alıma devam etmiştir. An
cak, ihraç fiyatlarının giderek yükselmesi nedeni
ne bağlı olarak, Birlikler, ortaklardan en çok 10.75 
TL.'ye satın aldıkları standart-1 Ege pamuklarını 
14 TL. karşılığı dövizle ihraç etmişlerdir. Aradaki 
fiyat farklarından şimdiye kadar, üreticiye herhan
gi bir ödeme yapılmadığı bilinmektedir. 

Bu durum karşısında : 
1. Ortaklardan en çok 10.75 TL.'ye satın ahnan 

pamukların ihraç fiyatı olan 14 TL. ile farkından, 
üreticiye ne miktarda pay ödenecektir? 

2. Yapılan hesaplara göre, ortaklara, beher 
kilo çiğitli pamuk teslimi karşılığında, fiyat artış 
farkı olarak 150 kuruşluk bir ödeme yapılabilece-
iğ anlaşılmaktadır. Bu farklar ne zaman ve hangi 
ölçüler içinde üretici ortaklara dağıtılacaktır? 

3. Kooperatif birliklerine açılan alım kredile
ri nedeniyle, şu anda birliklerin T. C. Merkez Ban
kasına olan borçları ne kadardır? 

4. 1976 sezonunda teşekkül edecek müspet fi
yat farkından, Merkez Bankası borçlarına mahsup 
edilmek üzere herhangi bir kesinti yapılması dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 4 . 3 . 1977 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-89/4623 

Konu : Aydın Milletvekili Sayın 
M. Şükrü Koç'un soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 2 , 1977 tarih ve 7/1656-5714/43253 sa

yılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç'un pa

muk ihraç fiyat farkından üreticiye pay verilmesi 
hakkındaki yazılı soru önergesi incelenerek konu 
edilen hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1,2. 1976 yılı ürünü kütlü pamuk fiyatlarının 
belirli bir düzeyde tutulması amacı ile çıkartılan 
ve 21 . 9 . 1976 tarih, 15714 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/12409 sayın Kararnamenin 8 nci mad-
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desinde, kâr hâsıl olduğu takdirde ne şekilde kul
lanılacağının Bakanlığımca tespit edileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Mezkûr madde hükmüne göre birliklerin kati 
bilançolarının çıkarılmasını müteakip kânn or
taklara tevzi edileceği tabiîdir. 

3. Pamuk destekleme alımlarında kullanıl
mak üzere açılan kredilerden Antbirliğin T. C. Mer
kez Bankasına bakiye borç miktarı 2 095 277 392, Çu-
kobirîiğin 4 983 158 822, Tarişin 3 896 852 329 lira
dır. 

Ancak, her sene çıkarılan pamuk destekleme 
kararnamelerine göre T. C. Merkez Bankasından 
Ziraat Bankası aracılığı ile alınan reeskonttabl alım 
kredileri vadesi geldiğinde Ziraat Bankasınca Mer
kez Bankasına ödenmekte; dolayısiyle borç baki
yeleri Ziraat Bankası bünyesinde kalmaktadır. Ka
lan borçlar Devlet Bütçesine konan ödeneklerle 
tasfiye edilmektedir. 

4. 1976 sezonunda hâsıl olan müspet fiyat far
kından Merkez Bankası borçlarına ^ mahsup söz 
konusu değildir. Esasen böyle bir uygulama şim
diye kadar yapılmamıştır. 31 . 5 . 1975 tarih ve 
15251 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1902 saydı 
Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliklerinin T. C. Ziraat Banka
sı aracılığı ile T. C. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1974 
tarihi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini yi
tirmiş olanlar Hazinece devralınmıştır. 

Bilgilerinize arz ohınur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

15, — İçel Milletvekili Hikmet Balonlunun, Da
nıştay kararlarının uygulanmayışına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/1657) 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tara

fından, yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
10 Mayıs 1976 tarihinde tertiplenen Danıştay 

gününde Danıştay in Sayın Başkam Prof. tsmail Hak
kı Ülgen konuşmaları sırasında: «özelikle yargı 
kararlarının uygulanmasından birinci derecede gö
revli ve sorumlu olan siyasal parti yöneticilerine bu 
kararı uygulamamanın Anayasayı ihlâl suçunu da 
oluşturabileceği hususunu hatırlatmakta yarar gö
rüyorum» dedikten sonra «Ayrıca, Danıştay karar

larının infazı konusunda yoğunlaşan olumsuz eği
limlerin önlenmesi için bu konuda- koğuşturmaya 
yetkili mercileride göreve davet ediyorum»|. De
mişlerdir. 

10 Mayıs 1976 tarihinden bu yana iktidarın da
ha birçok Danıştay kararlarım uygulamamaktaki 
tutumunu sürdürdüğüne göre, 

Sanı : Sayın Danıştay Başkanın göreve çağır
dığı yetkili mercilerce ne gibi işlemlere girişilmiş 
okluğunun yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
tçel Milletvekili 
Hikmet Baloğlu 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.6.977 

16911 

9 . 3 . 1977 

/ 
Konu : tçel Milletvekili Sayın 
Hikmet Baloğhı'nun sorusunun 
cevaplandırüdığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 22 . 2 . 1977 gün ve 7/1657-5726/43355 sayıh 
yazıları. 

tçel Milletvekili Sayın Hikmet Baloğlu tarafın
dan, 10 . 5 . 1976 tarihinde tertiplenen Danıştay 
gününde, Danıştay Başkam Prof. İsmail Hakkı Ül
gen'in, «Danıştay kararlarının infazı konusunda, 
yetkili mercileri göreve davet ediyorum» şeklinde
ki konuşması münasebetiyle, sözü edilen yetkili 
mercilerce ne gibi işlemlere girişilmiş olduğu hu
susunda, Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu, yazılı 
soru önergesinin, cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Anayasamızın 140 ncı maddesi gereğince, bazı 
ahvalde ilk derece ve genel olarak da üst derece ida
re mahkemesi olarak teşkili öngörülen ve 521 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde görev ifa eden 
Danıştay tarafından verilen kararların hangi so
nuçları doğuracağı, 521 sayılı Kanunun 95 nci mad
desinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Anılan maddenin; 
İkinci fıkrasında, idarenin, Türkiye Cumhuriye

ti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince Danış
tay ilâmlarının icaplarına göre işlem veya eylem 
tesis etmeye mecbur olduğu, 
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Son fıkrasında ise; Danıştay ilâmları icaplarına 
göre, eylem veya işlem tesis etmeyen idare aleyhine 
maddi ve manevî tazminat davası açılabileceği, 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımıza taallûk eden konularda, Danıştay 
tarafından ittihaz edilen kararlar, bu hükümlere 
tevfikan yerine getirilmektedir. 

Diğer taraftan, bir eylemin suç teşkil edip et
mediği yargı mercilerine mevdu bir keyfiyet bulun
duğu cihetle, Danıştay kararlarının infaz edilme
mesi sebebiyle ve fiilen suç teşkil ettiğinden bahis
le, Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden müracaat 
ve iddialar karşısında Ve her olayın mahiyetine gö
re, Cumhuriyet savcılıklarınca gereğine tevessül 
olunmaktadır. Ezcümle memurin muhakematma tabi 
soruşturma usuKi sebebiyle, bir kısım evrak mer

ciine tevdi olunurken, bir kısım soruşturma evrakı 
da, kendisine suç isnat olunan görevlilerin Bakanlar 
Kurulu üyesi bulunması halinde, Anayasanın 90 ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 13 ncü maddesi hükmüne tevfikan ve
rilen görevsizlik karariyle ve Bakanlığımız vasıtası 
ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. Bu şe
kilde yasama organına tevdi edilen evrakın miktar 
ve mahiyeti hakkında gerekli bilgi de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığında 
mevcut bulunmaktadır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyuruhnasını saygılarımla arz ederim. 

tsmail Müftüoğhı 
Adalet Bakanı 

ıve<« 
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10 . 3 . 1977 Pgrşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

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

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

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındılk ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ-
lamalk amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 neü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişlkin önergesi. (10/29) 

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

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

1. — Muğla Milletvekili Ahmet" Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge-



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

8. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ve Konya Mil
letvekili Özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç vedış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Ar aştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

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

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

günün 102 nci madldesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

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

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşınım, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasamın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

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

18. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınva bîr Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkaıdafiınm, müstehcen neşriyat ile Türk sâne-
macılığının sorunlarım tespit ederek gerek! tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/46) 

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

12.— Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım sekilerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yalhya Demıirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri imalât İhracaf Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyanınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi* (10/38) 

14. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayınm nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasamın 88 nci, Mîllet Meclisi îçtüzü-



21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşımın* Petrol Ofisimin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakli ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyanıca bir 
Meclis Araştırması açılmasına İlişkin önergesi. 
(10/48) 

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

23. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın SI 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddelerı 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi.; (10/50) 

24. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buma bağk işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

25. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, muştaki karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
fi 0/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız-
lığım nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme allımı politikalarının üretici 
zararıma işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarımın Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta* 

mak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij (10/54) 

28. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşınım, «Ulusal Bor Poliıflikamaızı» gecikir-ı 
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uya-ı 
rımoa bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

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

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) " 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığımı saptamak aımaoıy* 
le, Anayasamın 88 noi, Milet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

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

33. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşınım, kıyı yağmacılığımın önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünüm 102 ve 103 ncü madde
leri uyarımca bdr Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

34. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşımın, sivil ve askeri cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ- . 
lık koşularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir " Meclis Araştırması açılma
sına ilişkim önergesi. (10/61) 



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

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

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

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

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Müet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

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

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

42. ,— Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek!1" ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

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

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

45. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (30/73) 

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

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

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

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



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

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

52. — îçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (3 0/81, • 

53. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karao,smanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
jyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına "lişki.n 
önergesi. (10/82) 

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

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

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

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 

ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına JLşkin 
önergesi. (10/84) 

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

59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilieri Niğde Milletvekili Mehme* AlUnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>aana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi fçtüzü&'inün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/S6) 

60. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezîm Habemlma 
Teşkılâü'mn, Türkiye'deki fâaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı GeneJ Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

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

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

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

64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştin-



len ürünlerin bülgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
•Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına jlişkin 
önergesi. (10/90) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın $8 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

66. — Konya Milletvekili özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

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

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, \naya sanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün i02 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

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

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

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 

tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 ncî, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 1Q3 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

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

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

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

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

87. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

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

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

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

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

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

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



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

95. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
mn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

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

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

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

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

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

I 102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

103. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 

I nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama-
I cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 

102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-. 
leri uyarınca «bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
Mn önergesi. (10/129) 

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

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

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

109. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-* 
gesi. (10/133) 
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110. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

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

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

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

114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/137) 

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

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

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

118. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki, depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, istanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişkin önergesi. (10/143) 

121. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

122. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

123. — Çorum "Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 noi Millet Meclisi İçtüzüğünün 1CI2 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 



125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 aırlkatfafinıaı, Hüktürnetin Barut cevheri politikası 
fcorııusonldia Anayasamın 88 ndi, Mıileıt Meclisi içtü
züğünün 102 ve 1013 ncü maddeleri uyarınca bitn 
Meclis Araştımması açılmasına ilşkdn önergesi. 
<1<V1148) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak arnacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak arnacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. «110/151) 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarım ve çözüm yollarını saptamak 
arnacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğilim Bakanından sözlü seni 
önergesi. (6/41) 

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

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

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

I 5. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

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

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

8. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

I 10. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

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

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

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

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

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
I hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

17. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nün adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 

| önergesi, (6/99) 
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18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

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

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

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

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

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

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

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

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

27. -T- . Kalıramanmaraş Milletvekili İsmet Aga-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin tmar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

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

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

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

34. — Muğla Milletvekili A n m e t Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

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

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

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

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

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

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

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

42. — Hatay Milletveküi Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında içel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde, usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

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

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 
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45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

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

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

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

İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

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

51. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

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

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

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

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

56. — İstanbul Milletvekili İhsan r Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*)• y 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/1.94) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 
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71. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba- I 
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

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

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek derecei memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne İlişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi.; (6/192). 

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka-
demisünin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik ÜMversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu, (6/196) 

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

79. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

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

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

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

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

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

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

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

87. — Sürt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayınçhrlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,, 
(6/232) (*) 

88. — Siirt .Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

89. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüfün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin naklilerine 
ilişiklin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.; 
(6/206) 

91. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, Hatay 
iline atanan Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Başba^ 
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

93. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/ÜÎ36) (*) 

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

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

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

97. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir « Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 
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98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her- I 
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere I 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/241) (*) 

99. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete- I 
dnıer fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi. (6/244) (*) I 

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Mü! Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) . " I 

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

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

103. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba- I 
kanlık müsteşarının köy Öğretmenleriyle ilgili sözleri- I 
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi, (6/248) (*) 

104. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, I 
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ- I 
retmenlere ilişkin Başbakan ve Milî Eğitim Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) I 

105. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar- I 
giliin. öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Milî Eği- I 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine I 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin I 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) I 

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

108. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo- I 
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
lularımıza yapılan suikastfere ve alınan korunma I 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi. (6/215) I 

109. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, I 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir- I 
flere iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/253) (*) 

110. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şelefyan'a iişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/254) (*) I 

111. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, I 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine I 

iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 
112. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 

Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

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

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

115. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na* 
kilerine İişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

116. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Tic-oT? Hinler Akademilerine iişkin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

117. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına iişkin MM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve naklilerine iişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

119. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

120. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted^ 
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264)(*) 

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

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

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

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

125. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara iişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 
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126. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

127. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/2f7) 

128. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde baızı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkim Adalet Bakamın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

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

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

131. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine îlişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

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

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

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

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

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

137. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
Î976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru ön«rgesi. (6/280) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

145. — Kırşehir Millötvekil Sailt Saylam'ın,, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

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

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

148. — Anlkara MMletvelkiI Oevaıt Önderin, 1973-
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/291) (*) 

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

150. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkim Başbakandan sözlü 
sorti önergesi. (6/221) 

151. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 
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152. — Eskişehir M'id'letveıkili Murat Kâhyaöğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılaa tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

/l 53,. — Muğla MıÜtetvakili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

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

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

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

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

158. — Eskişehir Milidtvekili Murat Kâhyaöğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî" Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

159. —. Çorum Mliıldtvekiii Oahit Angm'ın, T ü r 
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323)'(*) 

160,. — 'Siirt Milletvekili Abklülıkerim Zilan'ın, 
Sürt îli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

1>61. — Anıkara Milletvekili Necdet Evliyagii'iın, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın 
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/303) (*) 

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

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

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

165. — Muğla Milletvekilli Ha i l Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesij 
(6/308) (*)_ 

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

167. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin-, 
İzmir Buoa olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

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

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

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

171. — Kahraimannııaraş M'itetveikilİ Mehmet 
•özdarm, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

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

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

174. — Eslkü'şeMr Milletvekilli Muraıt Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

175. — Balıkesir Millıdtvelkil Necaıti Cebe'niin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tiriîen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 
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176. — AfyrarJoaııan!isiar 'Mditetvekil Süleyman f 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka- ; 
tundan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

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

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

179. — Urfa MMetveküfli' Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluvle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

ISa — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santrali inşaatıyle çevredeki linyiı 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

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

182. — Çarıalkkale 'Milletvekili Orhan Çanerf' 
nrn, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

il 83. — İstanbul Miltetveikili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balasi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlb 
soru önergesi. (6/332) (*) 

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

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

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

1'87. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birlîği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

188. — EsMşehir Mffletvaküi Mursüt -Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara MiUÎ Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

189. —..Bingöl MMetevMİ Hasan Delâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) r*1 

19Q. —'BaMcesk MUİeltveikMa Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

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

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

193. — Muğîa M'ffleitveMK Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

194. — İstanbul MHetveEift Reşit Ülkedin, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

195. — İstanbul MMetveMli Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket'edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanmdan sözKi soru önergesin 
(6/321) (*) 

196. — Halkikâri Milletvekili Mikail llçin^ı, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan -«özlü soru önergesi. (6/347) (*) 

197. — Gtassun MıiMetveflcfli Orhan Yılmaz'in, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

198. — İstanbul MffiötveMI Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasraın istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 
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199. — Eskişehir Mlffietvekıili Murait Kâhyaoğlu' 
aun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen 
tere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/354) (*) 

2O0L — Eskişehir M ilfet vekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

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

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

203. — İzmir Milletvdkili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin îçişleri Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

204. — Ankara MMetvdktifli Necdet Evli'yagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

2C5. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyîe ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba 
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

206, — Muğla Milletvekilli Ha l i Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba 
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

2Q7. — Adana Mildtvökili Hasan Geriıt'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın 
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/366) (*) 

208. — içel Mlilfetvekii Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engefenme-
sâne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/374) 

( • ) • ' 

209. — Konya MifctveMI Faruk Sükan'm, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 saydı Ka-
nunikrın kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandain sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

210. — Afyon'karahisiar Milstveklii Sül'eyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

211. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ıın, 1975 
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara-

smdaki farkın üreticiye ödenmesine ilşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

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

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

214. — fzmiir Mille/tvekil Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ahalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
•sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

215. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, Ticaret! 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
l i n e ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
^ ru önergesi. (6/381) (*) 

,216. — Sakarya Milletvekilli Nadir Lâtif İslâm 
:n, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
•h'şkin Millî EğiVım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

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

218. — Antalya Milletvekilli Fahri Özçeîik'im, Hü
kümetin kurulusundan bugüne kadar görevden alınan 
j-eva yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko-
ıııda Dantştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
'6/384) (*) 

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

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

221. — Muğla MillötvdkMi Ha i l Dere'nin, görev 

yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği

tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 
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222. — Muğla Milietveküi Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*)• 

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

22A. — İstanbul Miletvekli Re$üt Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde 
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan 
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

225. — Istonbui M'Mötvetfâli Reş/it Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla 
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia 
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

226. — İstanbul Müüatvekifli Resi* Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine se^k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

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

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

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

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

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

232. — Eskişehir Milletvekilli Murait Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/396) (*) 

238». — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/397) (*) 

234. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in. 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki

şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

235.: — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî EğMim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

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

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

238. — Muğla Miletvekli Halil Derecinin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
pekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

239. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, Anka-
a'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 

ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

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

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

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

243. — Hatay Milletvekili Malak Yıılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
tanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

244. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
( * > • 
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245. — Muğla Mlletvekli Hail Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü, id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

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

247. —- Ordu Milletvekili Mermduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

248. — İstanbul MiHetvekilii Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurlarım dövüldükle
ri ve; tebdil edMdiMeri iddialarına^ ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü:soru önergesi. (6/387) 

249. — Balıkesir Milletvekilli Necati Cebe'nıin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

250. — istanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/395) 

251. — Gazüanıtep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lü'nıun, ıbariit cevheri (işleten ve üreten firmalara iiış-
kin Enierjis ve Ta'büî Kaynaklar Balkanlından sözlü 
soru önergesi (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İ$LER 
X 1. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 

Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı 
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet 
vekili Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın,. C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla 
nna ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 ve 367'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma; tarihleri : 1 6 . 6 , 1976;. 10.-. 2 . 1977) 

X 2, —- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 

Milletvekili Fatma Gülhis Manküt'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'm, C. Senatosu 
\dana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
G. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletveküı 
Reşit Ülker'in,. Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon-
/a Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Brkovan ile AH Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
/ergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko

misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/Ü36, 
:/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
ı803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
«.emisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 1 6 . 6 . 1976) 

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

X 5. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alın/mıştır.) (2/424) (S. Sayıtsı : 283) (Dağıtma 
tarihli : 5 . 4 . 1976) 

X 6. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mü. 
letvekili Oğuz Aygün'ün, G. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin teklifleri ve. Anayasa Komisyo* 
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ntmun mütalaası ile Sağlik ve Sosyal tşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24,. 2/30, 2/102, 
2/144» 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22•:. f . 1976) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (İçtüzüğün 38 neti maddesi uyarınca 
gündeme atamıştır.) (2/26) (S. Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi -•: 1&. 5.1976) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Içıüşüeni Komlisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) '(Dağıtma ıtarM : 28 . 12.1976) 

9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme ahnimıştır.) (1/360) (S. Sayısı : 353) 
(Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

10. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de Ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta 
sarısı. (İçtüzüğün 38 nci maiddesi uyarınca gündeme 
ahnimışjtır.) (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarlihi : 
3,6.1976) 

X 11. —Îslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan vt 
27 arkadaşının, Ankara MUletvekili Oğuz Aygün ılt 
Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 8 arkadaşının 
îslâmî İlimler AKademileri kanun teklifleri ve Milli 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976; 22 . 7 . 1976) 

X 12. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması aak 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül 
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet 
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
tlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra

poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204V; 1 nai ek) (Dağıtma tarihleri : 1 A 7 . 1975; 
14. fr. 1976) 

13. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fılkralar eklen
mesi. hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştulma ve Turizm Komisyonu raporu. '(İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündemle atamıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtana tawhii : 1.6.1976) 

X 14. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu* 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündemle alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıitma tarihi : 7.1.1977) 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezaların affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlakğına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
ı Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

16. — Ordu Milletvekili Memdııh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunalıg'U'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
ioğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba* 
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı 394) (Dağıtma tarihi: 9 . 7 , 1976) 

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

18. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız* 
ıns 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
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Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dalir kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/669) (S. Sayısı : 
419) (Dağıtaıa tarihi : 27 .12 .1976) 

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

20, — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları haıklkınlda kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesii uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) {Dağıtma tarihi : 3 .6 .1976) 

X 21. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin 'değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta 
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi 
29 . 6 . 1976) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka 
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 ncı mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen 
mesfine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

23. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 »ayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

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

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği lüle 'bağdaşmayan 'işler hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
1 1 , 5 . 1 9 7 6 ) 

X 26. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
• Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

X 27. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesii uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29 .6 ,1976) 

28. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkada_şı ila 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

29. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nsi maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
a/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarîüi : 
16 . 6 . 197c) 

30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raparu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

31. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Cc-
/•;a Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

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

X 33. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-
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na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se 
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975 > 

34. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları, (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi 
3 , 7 . 1975) 

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

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

37. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabîl-
melerin'e iımkân verilmesi hakkında 'kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci smaddtesi uyarınca gündeme alın:-
rnrştır.) (2/390) (S. Sayısı : 224) . (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

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

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'im, Fındık Ziraatıi hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 3!8 ncü maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağttaııa tarihi : 19 . 3 .1976) 

40. — Çorum Mületvekali Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti-
râlmıeisii'ne dair kanun tJöklıiifii. (İçtüzüğün 38 ncii mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı . 
275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 .1976) 

41. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'm, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun kazı ma ''de
leninim değiştiıniimesıine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 42. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 raoi maddesi uyarınca gümdûm© alınmıştır.) (2/415) 
(S. Saısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

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

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

45. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me atamıştın) (2/515) (S. Sayısı• : 287) (Dağıtma ta
rihti : 13.4.1976) 

X 46. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlaıma ofisti hakkında kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nöi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtıma tatfihi : 10 . 4 .1976) 

X 47. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

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

X 49. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkâa 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinia 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 50. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 'arkadaşımın, un ve ekimek kanunu tek
lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 , 4 . 1976) 
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X 51. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan rle 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci tmaıddesiınin değişiklıiğine dair kanun teklifi, 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297)' (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

52. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili ,Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş kanununun 25 ncı 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

53. — Muş Milletvekili Tekin İleri Diknıen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3 . 7 . 1975; 11 . 5 . 1976) 

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

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

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

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun baz* maddelerinin değiştirilme-
sünıe datir ikanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınlmıştur.) (2/440) (S, Sayısı : 333) 
(Dağıtıma tarahi : 18 . 5 1976) 

5 8 . — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırrrjjlann 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

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

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncu maddesi 

(a) fıkrasının deği'şfcMıIimesine d'aür yasa önerisi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtıma tarihi : 18 . 5 .1976) 

61. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 62. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

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

64. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar? (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 197$) 

65. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu, (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

66. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi-
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

67. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicilli kanunu teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmuştur.) 
(2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağutıma tanilhi : 9 . 6 .1976) 

68. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı-
•iim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 

5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme-
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di ve bir fıikra ekienlmesi hakkımda kanun tekili. 
(İçtüzüğün .38 noi maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

69. _ Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirincı 
fjkrasMiın değişMfaesine daiir kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Saiyisı : 365) (Dağıtma 'tarihi : 11.6.1976) 

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

X 71.— Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina 
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de 
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad 
de eklenmesi hakkında kânun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be 
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

72. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyanınca gündeme alınmıştır.) (1/432) 
(S. Sayısı : 375) (Dağıtana iaıflhi : 22.6.1976) 

da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat-
ral'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
\nkara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun. 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

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

76. — 5 . 1 .1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 77. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağılma tarihi : 29 , 6 . 1976) 

78. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 ndi maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ndi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

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

80. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 nca mad
desinin 6 Temmuz 1971 t a rM ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine Mşkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Meç-

73. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
demle alınmıştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma 
«apihi : 22.6.1976) 

X 74. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın-
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lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284, 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

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

X 82. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyîe çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 3S8) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 , 1976) 

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

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

85. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 s 1*976) 

86. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llhamü Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kımda kanun teklifli. (İçtüzüğün 38 nöi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16.9.1976) 

87. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tekili ve Adalet Komıiısyonu raporu. (İçtüzüğün 38 
nci maddasıi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/286, 
2/408) (S, Sayısı : 205 ve 205 ê 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 . 7 . 1976; 11 . 11 4 1976) 

X 88. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 .1976) 

X 89. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme atamıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtma tarihi : 11.11.1976) 

X 90. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilatlanması, modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır, (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) 

X 91. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumluipınıar Ünli'versıitesi kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihli : 
11.11.1976) 

' 92. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy Me 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk H Sanat
larım Geldşitirmle Menfezi Kuruluş kanunu teklflü 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme ata
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihli : 
11 . 11 . 197S) 

93. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma «anîni : 11.11.1976) 

94, — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler KanuauBum 16, 89, 
90, 92 ve 122 nei maddelerinin deiîşlfrftmetî hak
kında kanun teklifi, içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme atamıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıifaıa tarihi : 23 .11 .1976) 

X 95. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Ürirversitesd kanun tekili. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtıma tarihli : 24.11.1976) 



96. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündemle alınmıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağıt
ma tarihi : 24. 11 .1976) 

97. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştümilmiestine dair yalsa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddiesii uyarınca gündeme alınmıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407)-{Dağıtma tarihi : 24. 11 .1976) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrattin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 99. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 

100. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (İçtüzü
ğün 38 nci maddesıi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma 'tarihi : 25.11 .1976) 

X 101. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olta borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırıknaisı hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 
nci rnaddesi uyarınca gündeme atamıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7.12.1976) 

X 102. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
barîun tasarısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarM : 9. 12 1976) 

X 103. — Sakarya Milletvekili. Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarM : 13 712.1976) 

104. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun tek'Kfi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtıma tarihi : 14 .12.1976) 
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105. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklfii, (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17 .12.1976) 

106. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

107. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27. 12. 1976) 

108. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 28.12.1976) 

109. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesin© daür kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
malddösi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağıma tarihi : 3 . 1 .1977) 

X 110. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşıkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 1 .1977) 

111. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

X 112. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi, (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S, Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 
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113. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca 'gündeme atamıştır) (2/624) (S. Sayı
sı : 426) (Dağıtma tanM : 4 . 1 . 1977) 

114. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında 
kanun tasarısı üe Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240, 
2/300), (S. Sayısı : 427) (Dağıtma. tarihi : 10.1.1977) 

115. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 nci maddenin birinci fıkrası ile 116 nci 
maddemin değiştirmesine ait kamun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

116. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmış
tır.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma taırihli : 
10 . 1 . 1977) 

X 117. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş1 

meşinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştınma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

118. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme atamıştur. (2/665) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

119. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları. (1/460) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1977) 

120. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporlar;. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi :. 17 . 1 . 1977) 

122. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonları" raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

123. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi' uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/657) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 1 . 1977) 

X 124. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1977) 

125. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

126. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıüı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

127. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerif e'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) ' 

128. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

129. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
5953 sayüı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 nci maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 , 1977) 

121. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/448) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977) 
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130. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Kondisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/511; 
C. Senatosu : 2/104) (M. Meclisi S. Sayısı : 272 ve 
272'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 594) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 3 . 1976; 8 . 2 .1977) 

131. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 .2.1977) 

132. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesü uyarınca günde
me atamıştır) (2/645) (S. SaJyısı : 452) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1977) 

133. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
mffma dair kanun teMifindin reddühe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mecfei Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 
2/83) (M, Meclisi S. Sayısı: 106 ve 106'ya 1 nci ve 2 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri: 
1,11 .1974; 14 ,2 . 1977) 

X 134. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arbaidaşıimn, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi. (îçtüzüğikı 
38 nci maidddsii uyarınca gündeme atamıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

135. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul «illi, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Beîediiyesti) nde Kâğıthane adiyle bir ilçe kurulma
sı hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 ncd mad
desi Uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 z 1977) 

136, — Ayfonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 aa dadaşının, Siyaai Partiler Kanunu ÜJe 
298 ve 306 sayılı Kanunların 'bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi ve kaldırılması hakkında kanun tefcM. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1977) 

137. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın,, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1977) 

138. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve MMî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turtan ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 15 •_, 2 . 1977) 

13,9. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komlisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihli : 15 . 2 , 1977) 

140. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tosarısı ve Adalet Komlisyonu raporu (1/463) (S. Sa
yısı : 460) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

141. — Mihraü Koçak'ın, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1977) 

1.42. — ibrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komlisyonu raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıitma tarihi : 15 a 2 . 1977) 

143. — Celâl Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komlisyonu raporu (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağrttma tarifti : 15 . 2 .1977) 

144. — Ahmet Turan Gülpınar'ın, özel afına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 15.2.1977) 

145. — Aydın Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/461) (S, Sa
yısı : 461) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

146. — Bekir Usta'nın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/469) (Ş. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 , 1977) 

147. — ismail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalöt Kömüsıyonü raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

148. — içel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, M. 
Fevzi Gökdfânıîz'in (Gezgin) cezasının affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihli : 16 . 2 . 1977) 

X 149. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 2 iarklaldlaşıjnın, Tarıim Üniversiiltesi kanım 
teklifi, (içtüzüğün 38 ncli maddesi uyarınca günde^ 



mıe alınmıştır) (2/16-8) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma *a-
cütu : 16 . 2 . 1977) 

150. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 ar
kadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
'bazı ek ve geçioi maddeler eldıeınlmteislkıe dialir kamur* 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler. Komisyonu raporu 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 'gündeme alın
mıştır) (2/372) (S. Sayısı : 471) (Dağıtma taniıhd : 
hi: 16.2.1977) 

151. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nei maddesine 
bfc fıkra eklenmesi ha'kknıda 'kanun teklifi. (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

152. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) 

153. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. (İçtüzüğün 38 neti maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) » (1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

154. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
(tetkliıfi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın'Ca gündeme 
atamıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

155. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

(İçtüzüğün 38 ncî maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tanM : 
21 . 2 . 1977) 

156. — Metin Öner'in Özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

157. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçidi 2 nci maddesine bir ben!t 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi: 25 . 2 . 1977) 

158. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresli ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/119; C. Senatosu: 2/107) (S. Sayısı: 225 ve 225'e 1 
nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975; 
3 . 6 . 1976, 7.3 . 1977) 

159. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi: 7, 3 . 1977) 

160. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 ar
kadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
ile, değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1977) 
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(M. Meclisi Birleşim : 58) 


