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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısından sonra açılan bir
leşimde, vaktin gecikmiş olması nedeniyle : 

26 Marlt 1980 Çarşamba günü saat 15.001te yapı
lacak TBMM Birleşik Töplarttıısınldan Sonra 'toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.36*da son verildi. 

Divan Üyesü 
Balkan Çanakkale 

Cahit Karakuş İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17,52 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DÎVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millelt Meclisinin 65 ne i Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomaltik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin düğmelere basmaların ı rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Görüştmeler için yeterli çoğunluk 

yoktur. 

27. 3 . 1980 Perşembe günü. saalt 15.00'te yapılacak 
Tütlkiye Büyük Millelt Meclisi toplantısından sonra 
'toplanılmak üzere Ve gündemdeki kanun, tasarı ve 
tekliflerini müzakere etmek için birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanmaı Saati : 17.53 

M q « ı . »ş 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun, 
Büyük Çeltek Kömür İşletmesinde meydana gelen 
kazaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Koksal Toptan'ın yazılı cevabı. (7/668) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başjbakan (tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delalet buyurmanızı saygı
larımla rica öderim. 

6 . 9 . 1979 
Trabzon Milletvekili 

Ömer Çakıröğlu 
1. 31 .8 . 1979 'günü meydana gelen bir felâket 

ısonucu Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Bü
yük Çekek Kömıür İşletmesinde mahsur kalan 16 işçi 
ile ilgili kurtarma çalışmaları 7 gün olmasına rağ
men çiok yavaış olaralk sürdürülmektedir. Bu ocağa ilk 
kurtarma ekibinin olaydan üç gün sonra 2 Eylül Pa
zar ©ünü 11.00'de gittiği doğru mudur? 

2. Olay yerine gelen bu ekibin kurtarma ile il
gili araç ve gereçlerimden de mahrum olduğu doğru 
mudur? 

3. ıBu ekibin başında gelen görevlilerin, kurtar
ma çalışmalarına başlayabilmek ve bu iş için gerekli 
araç ve gereçleri olay mahalline getirmek için işve
renle pazarlığa oturup, ancak masrafların işverence 
karşılanacağını taahhüt eden bir pridtoköl imzalandık
tan sonra çalışmalara Pazartesi-günü, yani 4 ncü gün 
'başlandığı doğru mudur? 

4. Devletin, '16 vatandaşının hayatını kurtarmak 
için oturup para pazarlığı yapması hanigi «İnsancıl 
yaklaşım»'ın eseridir 

5. Büyük Çeltek ocağının yakınında bulunan ve 
il özel idaresi tarafından lişldtilen Bslki Çeltek Kömür 
İşletmesi ile, felâketin yaşandığı İışleltme arasında da-
Iha evîvel mahkemeye intikal etmiş bir (ihtilaf var mı
dır? Bu ihtilafın konusu özel idarenin işlettiği oca
ğın önüne yığılan ve en ufalk bir yağışta hile Büyük 
Çeltek Ocağını tehldit edeceği mahkeme kararıyla be
lirtilen toprak yığını meselesi midir? 

6. Mahkeme kararına rağmen gerekli tedbiri al
mayan il özel idaresi ve önün 'tabii başı Amasya Va
lisi hakkında soruşturma açtırmayı düşündünüz mü? 

7. Eski Çeltek İşletmesinde yetkili olan solcu bir 
sendikanın il özel idaresi ile yaptığı bir işbirliği so
nucu bu toprak yığınının kaldırılmasını engellediği ve 
milliyetçi işçilerin çalıştığı Büyük Çeltek işletmesi 
üzerinde bu hayati tehdidin varlığının devam ötmesini 
sağladığı şeklinde yaygın kanaat vardır. Bu takdirde 
olayda bir kasıt olabilir mi? 

8. Gerek iktidar olarak sizin, gerekse o ildeki 
temsilciniz valinin olaya bu kadar bigâne kalışınızın 
ısesebi bu 16 işçinin MİSK'na bağlı milliyeitçi işçiler 
oluşları mıdır?, 

TC 
Başbakanlık 

Parlamento ile İlişkiler Bürosu 
Sayı : 05213 

25.3.1980 

Not : Millet Meclisinin 18.12.1979 tarihli 18 
nci Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba 
ek cevaptır. (7/668) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.10.1979 gün ve Kan. Md. 7/668-3923/23704 

sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği «Büyük Çeltek Kömür iş
letmesinde meydana gelen kazaya» dair yazılı soru 
önergesine Başbakan adına cevabimiz ek olarak su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 

Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun «Bü
yük Çeltek Kömür işletmesinde meydana gelen ka
zaya» dair yazılı 'soru önergesine Başbakan adına 
cevabımız. 

Soru 1. 31 .8 . 1979 günü meydana gelen bir fe
lâket sonucu Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan 
Büyük Çeltek Kömür İşletmesinde mahsur kalan 16 
işçi ile ilgili kurtarma çalışmaları bugün 7 nci gün ol
masına rağmen çok yavaş olarak 'sürdürülmektedir. 
Bu ocağa ilk kurtarma ekibinin olaydan üç gün sonra 
2 Eylül Pazar günü 11.00'de gittiği doğru mudur? 

Cevap 1. iSel 'baskını 31.8.1979 tarihinde gece 
saat 01.00 sıralarından meydana gelmiş ve işverence 
yapılacak kurtarma tedbirlerine ancak saat 03.00 sı
ralarında 'başlanabilmiştir. Bunun medeni, Suluova il
çesinden ocağa çıkan yolların sel suları tarafımdan tah
rip edilmesi ve herhangi bir vasıflanın bu yollardan 
ocağa 2 saat içinde çıkamamasıdır. 
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İşveren, sel baskını felaketini sabahleyin yıldırımı 
telle Samsun Bölge Çalışma M'üdüri'üğüne bildirmiş 
ve durum İş Güjvenıliği Müifebtdşliginte duyurulunca he
men olay mahalline gidilerek 31.8.1979 günü saat 
12.30 sıralarında ocakta mahsur kalan 16 maden iş
çisinin kurtarma faaliyetine iştirak edilmiştir. 

Büyük Çeltek Körnlür İşletmelsindeki su baskını 
olayına, en yakın işMim'e olan Yeni Çeltek Linyit İş
letmesi olay günü müdahale etmiştir. Daha sonra 
Amasya Valiliğinin isteği üzerine Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumuna bağlı Ereğli Kömür İşletmesi 
Müessesesi ve Alpagüt - Dodurga Linyitleri İşletmesi 
Müessesesinden gerekli malzeme ve ekipler gönlderi-
lerelk olaya müdahale edilmiştir. 

Soru 2. Olay yerine gelen bu ekibin kurtarma ile 
ilgili araç ve gereçlerden de mahrum olduğu doğru 
mu'dur? 

Cevap 2. Yardum için gelen eikipler, olaya bera
berlerimde getirdikleri araç ve gereçlerle müdahale 
esmişlerdir. Kurtarma çalışmalarında, bu malzemeler
den yararlanılmıştır. 

Soru 3. Bu ekibin başında ıgelen görevlilerin, kur
tarma çalışmalarına başlayabilmek ve hu iş için ge
rekli araç ve gereçleri olay mahalline getirmek için iş
verenle pazarlığa oturup, ancak masrafların ısıverence 
karşılanacağını taahhüt eden bir protokol imzalandık
tan sonra çalışmalara pazartesi günü, yani 4 ncü gün 
'başlatıldığı doğru müdür? 

Cevap 3. İşyerinde, taraflar arasında bir proibo-
Ikol imzaladığı doğrudur. Ancalk hu protokol, çalışma
ların düzenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla tu
tulmuş olup, götirilen malzemeler için herhangi bir 
pazarlık yapılması söz konusu olmamıştır. 

Soru 4. Devletin, 16 vatandaşının hayatını (kur
tarmak için oturup para pazarlığı yapması hangi «İn
sancıl yaklaşımı» un eseridir? 

Cevap 4. Yardım için gelen, birer devlet kuru
luşu ôlan Türkiye Kömür İşlenmeleri Kurumuna bağ
lı Ereğli İşletmesi Müessesesi ve Alpagüt - Dodurga 
Linyitleri İşletmesi Müessesesi elemanlarının söz ko
nusu olayda pazarlık etmeleri, esasen yetkilerinin dı
şında kalimakitadır. 

Soru 5. Büyük Çeltek ocağının yakınında bulu
nan ve il özel idaresi tarafından işletilen eski Çeltek 
Kömür İşletmesi ile, felaketin yaşandığı işletme ara-
'sında dalha evvel malHkemeye intikal etmiş 'bir ihtilaf 
var mıdır? Bu ihltilafın konusu özel idarenin işlettiği 
ocağın önüne yığılan ve en ufalk bir yağışta bile Bü

yük Çeltek ocağını tehdit edeceği mahkeme kararıyla 
belirtilen toprak yığını meselesi midir? 

Soru 6. Mahkeme kararına rağmen gerekli ted
biri almayan il özel idaresi ve onun tabii başı Amas
ya Valisi hakkında soruşturma açtırmayı düşündünüz 
mü? 

Soru 7. Eslki Çeltek İşletmesinde yetkili olan sol
cu bir sendikanın il özel idaresi ile yaptığı 'bir işbirliği 
sonucu bu toprak yığınının kaldırılmasını engellediği 
ve milliyetçi 'işçilerin çalıştğı Büyük Çeltek 'İşletmesi 
üzerinde bu hayati tehdidin varlığının devam e'timesi-
ni sağladığı şeklinde yaygın kanaat vardır. Bu tak
dirde olayda bir kasıt olabilir mi? 

Soru 8. Gerek iktidar olarak sizin, gerekse o il
deki tem'silciniz valinin olaya bu kadar bigâne kalı
şınızın sebebi bu 16 işçinin MİSK'na bağlı milliyetçi 
işçiler oluşları mıdır? 

Cevap 5.6.7.8. İl özel idaresine ait Eski Çeltek 
Kömür İşletmesi ile felaketin yaşandığı işkilime ara
sımda, dalha önce mahkemeye İntikal dtmiş bir ihtila
fın mevcut bulunduğu doğrudur. Ancalk bu ihtilaf 
lEslki Çeltek ile Büyük Çeltek arasındaki yer altından 
alınan kömürlerin ruhsat 'sahalarına tecavüz mahiye
tinde ve tazminat niteliğinde olup, iddia edildiği şe
kilde, il özel idaresinin işlettiği ocağın önlüne yığılan 
ve en ufalk yağışta Büyük Çeltek ocağını tehdit edici 
mahiyette bir dava konuisu biçiminde değildir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Geniel Mü
dürlüğünün, ani sel baskınını yerinde inceleyen kurum 
heyetinin verdiği raporda da belirtildiği üzere, deka-
paj toprak yığınlarının bu mahalde bulunmaması ha
linde dahi olağanüstü yağışla meydana gelen sel su
ları ve beraberinde taşıdığı malzeme ve yinede bu ne
feslikten içeriye girecek ve felaket meydana gelecekti. 

Eski Çeltek Kömür İşletmesinde, maden işçileri 
ısendikaları federasyonuna bağlı, Amasya ve havalisi 
maden işçileri sendikasının olduğu, bu sendikanın il 
özel idaresi yetkilileri ile işbirliği yaparak toprak yı
ğınlarının kaldırılmasını engellediği ve bu yüzden fe
lâketin meydana geldiği iddialarının lise doğru olma
dığı belirlenmiştir. 

Afet sonrası TKİ Genel Müdürlüğü uızlmanlarınca 
yerinde hazırlanan rapordan da anlaşılacağı üzere, 
olay tamamen olağanüstü bir afet neticesi meydana 
gelmiş olup görevli ve yetkililerin büyük gayretle ça
lıştıkları tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 
Devlet Balkanı 
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2. — Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş 
un, Afyonkarahisar İline bağlı bazı bölgelerin milli 
park haline getirilmesine ilişkin sorusu ve Orman Ba
kanı Hasan Ekincinin yazılı cevabı. (7/746) 

14 . 3 . 1980 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Afyonkaralhiısıar Milıiefcvekilıi 

Hasan Akkuş 
1. Türkiye^de nesli ve kökeni bulunmayan, fakat 

ülke ekolojisine uyabilecek-başka ülkelerin yararlı bit
ki ve hayvanlarının ülkemizde ydtiştiriİlmesi için giri
şimler var mıdır? Varsa nelerdir? Hangi aşamadadır? 

2. Milli park ihaline getirilmeleri için havadan fo
toğrafları çekilen Bber Gölü, Karamık Gölü, Çapalı 
Gölü, Gö'kgöl ve Akşehir göllerinin, Manyas Gölüne 
eşdeğer oldukları nazara alınarak milli park haline 
getirilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacaktır? Bu 
konuda acele etmekte ülke yararı yok mudur? Ayrıca, 
ayrılmış tahsisat var mıdır Varsa, miktarı nedir? 

3. Milli park yapılması 'düşürtülen Karamık Gölü 
yakınına yapılan kâğıt fabrikası artıkları, Eber ve Ak
şehir göllerine de Afyon Şeker Fabrikası ve diğer fab
rikaların arttıkları boşaltılmakta olduğundan, kitle ha
linde ölümleri devam eden canlılar için vakit geçiril
meden etkin müdahaleniz olacak mıdır? 

4. Sandiklı ilçesi Akdağ ormanları, Sincanlı or
manları, Çaltaloluk ve Yörükmezarı ormanlarında gö
let yapılması, alabalık üretilmesi, 

Tarihi, turistik ve doğa oluşumu gözönünde bu
lundurularak İnsaniye ilçesine bağlı, Döğer, Ayazini 
ve Sarıcaova köyleri arasındaki alanın milli park veya 
dinlenme yeri haline getirilmesi düşünülmekte mi
dir Bu konuda çalışmalar var midir, varsa hangi 
aşamadadır? 

5. Güncel iddialar hilâfına ülkemizde nesli tü
kenmekte olan sadece Kelaynak kuşu olmayıp diğer 
yabanıl hayatında hızla aynı âkibete sürüklenmekte 
olduğu bakanlığınızca kabul ediliyor mu? Kabul edi
liyorsa, bugüne kadar alınimış ve bundan sonra alı
nacak önlemler, uygulanacak müeyyideler neler ola
caktır? 

6. Hiçbir bedel ödertmdden, izinsiz, sınırsız av
lanmalar sürecek midir? Av komisyonlarının aldığı 
yasaklama kararlarının etkin olduğuna, uygulanabil
diğine, müeyyidesinin caydırıcı olduğuna kani misiniz? 
Kani değilseniz bu başıboşluğu na'sıl önleyeceksiniz? 

7. Ayfon İlinde 1980 ve daha ileri yıllarda or
man dışı ağaçlandırma nerelerde yapılacaktır? Ağaç
landırılacak alanlar kaç hektardır? 

8. Sanayide de kullanıldıkları nazara alınarak ce
viz ağacı, kestane ve kiraz ağacı ormanları yapılması 
düşünülmekte midir? 

9. Şuhult ilçesinde ağaçlandırma mühendisliği ne 
zaman kurulacaktır? 

10. Nakline karar verilen orman içi köylerinden 
Sandıklı ilçesine bağlı Çukurca Köyü ile încehisar Na
hiyesine bağlı GÖkçeyayla köylerinden herbirinde kaç 
hanertin nakline karar verildiği, 

Her köyün bütün taşınmazları ile toplam kamulaş
tırma bedelinin kaç lira olduğu, bu kamulaştırma 
bedeller'inin bilâhara Anayasa Mahkemesince iptal 
olunan kamulaştırma yakasındaki vergi beyanına göre 
yapılıp yapılmadığı, -şayet kamulaştırma vergi beya
nına göre yapılmış ise bu madde de iptal edildiğine 
göre bu köyler halkının mağduriyetlerinin gide
rilmesi için yenliden gerçek bedelin takdir edilmesi 
düşünülecek midir? 

11. Yabanıl hayatın geliştirilmesi için kurulan 
istasyonlarda yetiştirilip çoğaltılan canlıların türleri 
nelerdir? Afyon ormanlarına hangi türler salıverile
cektir? 

12. Afyonlkarabisar'da bulunan kaplıca alanla
rında bir kısmının ağaçlandırılması suretiyle dinlen
me yerleri yapılması düşünülmekte midir? 

TC 
Orman Bakanlığı 25.3.1980 

Özel Kalem Müd. 
Konu: 02.799/10-C 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.3,1980 tarih ve 7/746-4591/28106 sayılı 

yazıya k. 
Afyonlkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş'un Ba

kanlığımıza yönelttiği 14 .3 .1980 tarihli yazılı soru 
önergesi tetkik ettirilmiş ve cevapları aşağıda sunul
muştur. 

1. Yurdumuzda doğal olarak bulunan av ve 
yaban hayvanlarının korunması ve üretilmesi ko
nularında üllke çapında çalışmalar 'sürdürülmektedir. 
Üretme istasyonlarında geyik, alageyik, karaca, yaban-
keçisi, yaban koyunu, ceylan, sülün, kelklik, turaç ve 
kelaynak türleri üretilmektedir. Sülün üretme istas
yonlarında «yerli sülünün yanı sıra yurdumuz ekolo
jik şartlarına uygunluğu tespit olunan yabancı menşeli 
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halkalı sülün (Macar sülünü) de üretilmekte ve 'yer
leştirme alanlarınla salınmaktadır. 1970 yılında baş
lanan halkalı sülün üretimi, yerli türlere oranla daha 
başarılı biçimde Sürdürülmektedir. 

Diğer yabancı menşeli av hayvanlarının yurdu
muzda yetiştirilfmes'i konusu henüz ötüt safhasında 
bulunmaktadır. 

2. Eber, Karamuk, Çapalı - Gökgöl ve Akşehir 
gölleri için milli park çalışmaları henüz başlaitıJma-
mışltır. Ancaik bu göller, bol balık ihtiva etmeleri, 
(yerli ve göçmen su kuşlarının kuluçka ve konaklama 
habibatı olmaları yönünden büyük önem taşımaîklta ve 
yurdumuzun önde gelen av sahaları araisında yer al
maktadır. 

3. Bu göllerin, çevredeki sanayi kuruluşlarının 
zehirli artık maddeleriyle kirletilmekte olduğu Baikan-
lığnmızea izlenmekte olup, ilgili taşra kuruluşlarınca 
(mahallinde hazırlanan bir rapor, 17 .5 .1979 günü 
çevre sorunları konusunda koordinatörlük yapan Baş-
fbalkanhlk Çevre Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 

4. Sandıklı ilçesi Aladağ ormanları ile Sincanlı 
'ilçesi Çataloluk ve Yörükmezan ormanlarında gölet 
yapımı ve İnsaniye ilçesi Döğer, Ayazma, Sarıca ova 
'köyleri arasındaki alanda milli park veya dinlenme 
yeri ile ilglili bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 

Anca!k, Sanidıklı - Aladağ ormanları, 1977 yılında 
geyik koruma ve üretme sahası olarak ayrılmış olup, 
bu isahada koruma - üretim çalışmaları devam et
mektedir. 

5. Nesli tükenmekte olan ikelaynak kuşunun 'ko
runup ürötilmıe&i yanında diğer bıkçıok nesli azalan av 
ve yaban hayvanın da korunması ve neslinin devamı için 
önlemler alınmakta ve müeyyideler uygulanmaktadır. 

Bu türlerin korunması için üretme 'istasyonları te
sisi ve av koruma alanları tefriki yanında, Merkez Av 
Komisyonu kararları ile ıbültıün yıl avlanmaları yasak
lanmakta, uymayanlar hakkında 3167 sayılı Kara Av
cılığı Kanununun ilgili maddelerine göre yasal işlem
ler yaıpıl'makltadır. 

6. Halen yürürlükte olan mevzuata göre ya
bancı avcılara uygulanan paralı domuz avı dışındaki 
avlanmalardan bedel alınmamaktadır. Merkez av ko
misyonunca alınan kararlar isabetli olmakla birlikte 
3167 sayılı Yasadaki müeyyidelerin yetersizliği nede
niyle uygulamada istenilen sonuçlar alınamamaktadır. 

Bu nedenle, 1952 yılında yasanın değiştirilmesi için 
çalışmalara başlanmış, hazırlanan yasa (tasarıları Bü
yük Millet Meclisine getirilmesine rağmen defalarca 
kadlük olarak çıkarılamamıştır. 
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Son olarak 1979 Nisan ayında Bakanlığımızca dü
zenlenen Kara Avcılığı 2 nci Danışma toplantısında 
alınan kararlar ışığında yeniden hazırlanan kara av
cılığı kanunu yakında Yüce Meclislere sunulacaktır. 

7. Orman dışı ağaçlandırmaları; orman rejim'i dı
şında kalıp mülkiyeti Hazineye ait olan, orman kur
maya elverişli olduğu belirlenen arazilerde, yöre hal
kının veya kamu kuruluşlarının isteği olmak ve orman 
IkurulmaJsı amacıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlâk 
Genel Müdürlüğünce orman teşkilatına tahsis edil
mek şartlarıyla projeye ibağlı olaraik tüm masrafları 
idaremizde karşılanarak yapılan çalışmalardır. 

Diğer, illerirrtizde olduğu gibi Afyon İlimizde de 
istek olduğu ve bu tip araziler bulunduğu takdirde 
orman dışı ağaçlandırma çalışmaları yapılabilecektir. 

8. Sanayide kullanılması düşürtülerek kızılağaç, 
söğüt, çınar, ceviz, kestane, sığla ağacı, yalancı akas
ya, lale ağacı, nothofagus gibi hızlı gelişen yapraklı 
(türlerle ilgili araştırma ve deneme çalışmaları 1980 
yılında başlamıştır. 

Kiraz ağacı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı konusuna girdiğinden Bakanlığımızın bu konuda 
çalışması yoktur. 

9. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğümüzün taşra kuruluşları; ağaçlandırma po
tansiyelleri, ekonomik ve ekolojik özellikler dikkate 
alına raik gerçekleşt irilmektedir. 

Devam eden etüt - avan proje çalışmaları sonuçlan
dığı zaiman Şulhut ilçesinin de ağaçlandırma potansi
yeli ortaya çıkacak ve bu durulma göre anılan ilçede 
gerekirse bir ağaçlandırma mühendisliği kurulacaktı^ 

10. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Ba
kanlığımca müştereken 1976 yılı çalışma programına 
alınan Afyon ili, Sandıklı ilçesli, Çukurca köyü; Köy 
İşleri Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğünce uygun tarım arazisi bulunamaması nedeniyle 
programdan çıkartılmış ve anılan köy hakkında ka
mulaştırma ile ilgili herhangi bir işlem şimdiye kadar 
yapılmamıştır. 

Afyon ili, Merkez ilçesi, İsçehisar bucağı (Orha-
niye) Gökçeyayla köyü hakkında; 

1 2 . 6 . 1972 gün ve 7-4552 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla başka yere nakledilmesi kararlaştırılan Af
yon ili, Merkez ilçesi, İsçehisar bucağına bağlı Gök-
çöyayla (Orhaniye) köyünün toplam kamulaştırma be
deli 3 773 789 TL.'dır. Ziraat Bankasına «bloke edil
miştir. 
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GÖkçeyayla köyünden 90 'kişinin evleri Bolvadin 
ilçe merkezinde Toprak ve İs'kân İşleri Genel Mü
dürlüğünce yapılmış ve hak sahiplerine teslim edil
miştir. Ayrıca 45 adet evin de inşaatı bitmek üzeredir. 

îsfimlaik edilen gayrimenkullere, kıymet talkdir ko-
misıyonunca takdir edilen bedellerin, vergi değerlerinin 
üzerinde olması nedeniyle Afyon Hazine avükaltlığın-
ca tenkisi bedel davası açılmıştır. Ancak bu dava de
vam eder'ken Anayasa Mahkemesinin «tsıtimlâlk 'talkdir 
bedellerinin, vergi değerlerinim üzerinide olamayacağı» 
hükmünü iptal etmesi üzerine dava düşmüş ve TC 
Ziraat Bankasında bloke edDmliş ve daha önce Afyon 
il Takdir Komisyonunca talkdir edilmiş olunan bedel
lerin, Özel İskân Fonuna aktarılması konusunda Kü
tahya Orköy Bölge Başmüdürlüğümüze gerekli tali
mat verilmiştir. 

11. Ya'ban hayatının geliştirilmesi için kurulan 
üfdt'me .istasyonlarında yetiştirilip çoğaltılan av ve 

ya'ban hayvanları türleri: Geyik, alageyik, karaca, 
yaban keçisi, yaban koyunu, ceylân, sülün, keklik, 
turaç ve kelaynaktır. 

Afyon - Sandıklı- Akdağ'da bir geyik koruma ve 
üretme mevcut olup önümüzdeki yıllarda Afyon yöre
sinde yeni koruma ve üretme sahaları açılması plan
lanmaktadır. 

Ayrıca 1979 yılında Çal ilçesi. Yakasinek ve Dört 
Deresi mıntrkalarına sülün yerleştirme faaliyetleri ya
pılmıştır. 

12. Afyonkaralhisar'da bulunan kaplıca alanları
nın bir kısminin ağaçlandırılması ve sonra da dinlen
me yeri yapılması konusunda bir çalışma, programda 
yer almamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

»&<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1980 Çarşamba 

Saat : TBMM Birleşik Toplantısından Sonra 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi. 
2. — Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi. 
3. — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri alma 

tezkereleri. 
4. — İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğru

dan doğruya Gündeme alınma önergeleri. 
5. — MSP Millet Meclisi Grubunun, İçtüzüğün 

19 ncu maddesine göre önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kocaeli Milletvekili Adem AH Sarıoğlu ve 

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

2. — 'Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayım ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

-3. — Afyonikarahiısar Mıilıletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Medisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (lQ/49) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 

Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına üişkin önergesi. (8/12) 

5. — Muğla Millet vekilli Ahmet Buldaınlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

6. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

7. — Yozgat Milletvekilli Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

8. — Adama Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

9. — Muğla Milletveıkili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

10. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 



11. — Sivas Milletvekilli Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

12. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

13. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının;, TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

14. — Ankara Milletvekilli İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri, uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

15. — Muğla -Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürülüğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

17. — İstanbul Milletvekilli Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Mîllet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

18. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin turumu hakkında Anayasanın 88 
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nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

19. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 ncf mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan ^eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10|/59) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Türk Dilinin bugünkü durumu ile Hükü-, 
metin bu konudaki tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/20) 

22. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

23. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Aykurt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

24. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; DSİ Genel Müdürünün partizan tutu
mu ile akaryakıt dağıtımı konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/22) 

25. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 11 arka
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

26. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 14 arka
daşının; akaryakıt darlığı ve alınması gerekli önlem
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç-



tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

27. — Bolu Milletvekilli Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

28. — Konya Milletvekili Mustafa Üstiindağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
10,3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

29. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

30. — İstanbul Milletvekilli Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (-10/66) i 

31. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencüere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak baskı yapıldığı yolundaki I 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

32. — Traibzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 ncü, Millet 
Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

33. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın I 

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/69) 

34. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşdlpınar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezanin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/70) 

35. — Burdur Milletvekili Cemal Aktaş ve 33 ar
kadaşının; linyit kömürü sıkıntısının gerçek neden
lerini ve bu konuda alınabilecek tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın -88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

36. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 64 ar
kadaşının; silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 19 
arkadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın 
temel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

38. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının; Özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
88 nci, M. Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci madde
leri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/24) 

39. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 12 arkadaşının; dış politikamızda meydana gelen 
gelişmeleri açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/25) 

40. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 70 
arkadaşının; çocuklarımızın sorunları ile çözüm yol
larını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca hir Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin öner
gesi. (10/73) 

41. — Konya Millet vekilli Ahmet Çobanoğlü ve 
14 arkadaşının, tahsisli kâğıt dağıtımındaki yolsuz
luk iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınacak ön
lemleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 



uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/74) 

42. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmiaik ve 9 ar
kadaşının, tarım satış kooperatifleri di© bağlı kuru-
luş-iarındakii .yasa dışı uygulamaları saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

43. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 71 
arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen yasa dışı uygulamaları saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/76) 

44. — Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu ve 14 
arkadaşının, resmi ilan dağıtımında eşitliğin sağlan
ması amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/77) 

45. — Konya Millettvekili Agâh Oktay Güner ve 
9 arkadaşının, 1975 - 1978 yıllarında bastırılıp ve 
dağıtıma hazır bulunan kültür yayınları ile okul ki
taplarının imha edildiği yolundaki iddiaları saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/78) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğan ve 15 arkadaşının; hâkim, savcı ve avukatlara 
yöneltilen saldırılar ile alınacak önlemleri saptamak 
amasıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/79) 

47. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 9 arka
daşının; Türkiye ile Yunanistan arasındaki münase
betlerle, Batı Trakya Türklerine karşı yapıldığı iddia 
edilen baskıları ve bu konuda alınması gerekli önlem
leri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/80) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 
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3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

4. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ıu, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

5. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlıu'nun, 
yüksek derecdi bazı emniyet mensuplarımn görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi.. (6/33) 

6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin MiUİ Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

7. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

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

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

İl . — Maildim Milletvekili Abdüllkadir Tirnurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

13. — Çorum MIMetvakdild Mehmet Inmak'ın, 20i22 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
mndan sözlü soru önergesi. (6/44) 

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

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

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

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



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

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

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

20. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Eleiktromekanıik Sanayi Anonim Şirk eti
ne ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

21. — Gümüşhane Milletvekillii Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

22. — Erzurum MiiiHetvekiii Nevzat Ktfsoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

23. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'njn, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarılı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

25. — Malatya Milletvekili Mehmet Reoai Kuttan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

26. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlılk Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
l»k ve Sosyal Yardım Balkanlından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

27. — Anıklara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

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

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

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

31. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılı
şına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

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

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

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

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

38. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların sorutturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

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

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

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

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

43. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'm, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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



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

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

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

47. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

48. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

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

' 5 3 . — Kastamonu Milletvekili t. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

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

55. — Bolu Milletvekili Avnıi Akyol'un, TÖB -
DER'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

56. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'riun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Josyal 
Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

57. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 

beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

58. — Çorum Milletvekili Mehmet Inmak'ın, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurula
rına ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

59. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

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

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

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

63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

73. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) -

74. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

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

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

77. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

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

79. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdüeüne ilişkin Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

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

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

83. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille
re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/158) (*) 

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

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru öne»gesi. (6/161) (*) 

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

86. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verüen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

89. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

90. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

92. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

93. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/127) 

95. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

96. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

97. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 
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98. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 

bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

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

100. — Kocaeli Milletvekilli İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) '(*) 

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

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

103. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

104. — Trabzon Millet vekili İbrahim Vecdi Alk-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6./201) (*) 

105. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

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

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

108. — Antalya Mületvekli Galip Kaya'nın, Ame
rim a'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

109. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamıasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) {*) 

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

112. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

113. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

115. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçi sileri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

116. — Aydın Milletvekilli Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın M i İli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

117. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

118. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

125. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

126. '— Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

119. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

121. — Hatay Milletvekilli Ali Yrlmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

122. — Niğde Millet vekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

123. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkdere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

124. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevtine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 



127. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
iskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

128. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

130. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözdü soru önergesi. 
(6/178) 

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişimin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

132. — İstanbul MiîldÜvekıiM Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yankarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

134. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

135. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
B. Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere 'ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

138. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine lişkin Başbakan 
ve içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

140. — Kocaeli MiMetvekü Adem Ali Sarıoğ'fu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

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

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

142. — Nevşehir Milkifcvekili îbrahiim Ethem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü sonu öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekilli Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

144. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin M'fflfii Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

146. — Maaisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sfözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

147. — Tokat Mffletvekffi Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Mili EğMm Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

148. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak s&aM&ra ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) (*) 

149. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

150. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'm Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
balanan sanıklara ilîşlcin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

151. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

152. — Çorum MiHetvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay-çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(67205) 

153. — Çorum Miietvdkıiü Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara 'ilişkin içişleri Bakanından sozfü so
ru önergesi. (6/206) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 
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168. — Giresun Milletvekili Şukru Abbasoglu 
nun, dış temsildliklerimizde görevli personele Miskin 
Başbakandan sözlü soru önergesü. (6/255) (*) 

169. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi.; 
(6/224) 

i 70. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Faıfgo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

172. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Miii Eğitini Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

173. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi^ 
(6/259) (*) 

174. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye ilçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

156. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

157. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydâna gelen olayın 
sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
(ihbara ilişkin Ticaret Balkanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

160. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

161. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

162. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

163. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklndeki i/haleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

164. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nm, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başibakandar sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

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

175. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine Mis
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoglu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

177. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi. (6/264) (*) 

178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim EnstitüsündeM bazı öğretmen
lere ilişkiin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

179. — Kahramanmaraş MilletvekMi Mehmet Yu
suf Özfoaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsıündefci bazı öğ
rencilere ilişkin MİMİ Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

180. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine Miskin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

181. — Giresun MilletvekMi Şükrü Abtasoğtu' 
nun, akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan söaflü 
soru önergesi. (6/250|) 
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182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 

nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

183. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçiş
leri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. — Trabzon Milletvekilli Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

185. — Mardin Milletvekili Abdüikadir Timurağa-
oğhı'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon smaıvına ilişkin Mili Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

186. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
rot'un, TV'de yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) (*) 

187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan ç&anlan öğrencilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Giirsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya iliişkm Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) (*) 

190. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğîu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere iişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. <6/274) <*) 

192. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin soranlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözKi soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekili AM Yılmaz'ın, Konya 
Milletvekili Mustafa Üsttündağ'ın yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

194. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, viski 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

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

195. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen* 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bö-< 
lücüiük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) (*) 

197. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihanıyîa ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

198. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına Mşkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nın, kayıp olduğu iddia edilen Mr işçiye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

201. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/292) (*) 

202. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalat tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) (*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Müezzinoğlu'nun vergi mükellefiyetine Mş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu-
Diizee'de gösterilen «Babayiğit» adü filme ufkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

206. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

207. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, bölücü* 
lıük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Ba$«< 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

208. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev* 
Derinden ahnan ve yerleri değiştirilen işçi ve memur
lara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

209. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen* 
in, Giresun Hamile Gazetesi Matbaasına yapâan 
saldırıya iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi* 
(6/300) (*) 
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210. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, I 
Ankara Gülveren Lisesindeki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/301) (*) 

21L — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
dirisine ilişilen Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi. (6/303) (*) 

213. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

214. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

215. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Kıb
rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TÜSİAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

217. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, «Gemi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

218. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

219. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö- I 
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

221. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 
Kurultayındaki beyanına ilişkin Çalışma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

222. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocak 1978\i©n bu yana işe alınan memur ve iş-

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir, 

çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi* 
(6/317) (*) 

223. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/318) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/319) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesL (6/320) (*) 

226. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, akar
yakıt darlığı ile artan fiyatlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

227. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/283) 

228. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Kıbrıs Maraş Bölgesinin Rumlara geri verileceği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/329) 
(*) 

229. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

230. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
IMF ile yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/331) (*) 

231. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, Komünist Parti-
siimin kurulmasıyla ilgili beyanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

233. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Mısır 
Büyükelçiliğini işgal eden Filistinli gerillalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/332) (*) 

234. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş 
Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

235. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, Diyanet Işteni 
Başkanının basın toplantısına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

236. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, res
mi otoların Taşıt Kanununa aykırı olanak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. 
(6/335) <*) 



237. — Hatay Milletvekili Ali Yümaz'ın, Hüküme
tin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/336) (*) 

238. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, haklarında mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen din görevlilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/337) (*) 

239. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Bit
lis Sigara, Fabrikasının temel atma törenine katılanla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

240. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Ardeşen 
Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

241. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize Vali
si ile YSE Müdürüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesli. (6/343) (*) 

242. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarla faillerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/345) (*) 

243. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, yasa dışı bir örgüte ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/346) (*) 

244. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gazetesinde ya
yımlanan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi.. (6/321) 

245. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize - Çam-
lıhemşin Belediyesinde çalışanların ücretlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/348) (*) 

246. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki atamalara iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/324) 

247. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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I baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sÖzîü soru öner
gesi. (6/325) 

248. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, TRT 
Genel Müdürü Cengiz Taşer'in görevden alınmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/351) (*) 

249. — Sivas Milletvekili Orhan Akbulut'un, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/326) 

250. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, eği
tim enstitülerinde 20,12.1979 il© 11.1.1980 tarihleri ara
sında öğrenime ara verildiği iddiasına ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/327) 

251. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/328) 

252. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, iki tutuklunun Adana Askeri Cezaevinden 
kaçması olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/249) 

253. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Ku-
tan'ın, bazı konsolosluklarımızın işçilerimize karşı 
tutumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

I önergesi. (6/350) 
I 254. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, Uluslar-
I atası Para Fonuyla ilişkilerimize dair Başbakandan 

sözlü soru önergesi. (6/354) (*) 
255. — Aydın Milletvekili Selami Gürgüç'ün, si

lah kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/355) (*) 

256. — Ankara Milletvekili Selahattin Öcal'ın, 
Ankara'da motorlu taşıtlara plaka yapan bir firmaya 
ilişkin İçişleri ve Maliye Bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/356) (*) 

257. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
21 Şubat 1980 tarihli Demokrat Gazetesinde yayım-

J lanan «Yorumsuz» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi. (6/352) 

258. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
dış temsilciliğimize ait binanın özel toplantıya tahsis 
edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/353) 

(Millet Meclisi 65 nci Birleşim) 




