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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Kayseri Milletvekili M. Şevket Doğan, Kayseri 
olaylarıyla ilgili olarak, 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, İzmir'de ce
reyan eden olaylar hakkında ve, 

Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu da, Konya 
Selçuk Üniversitesinin istimlâkleri konusunda gün
dem dışı birer konuşma yaptılar. 

Yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Hayret
tin Erkmen'e Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 22 nci mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısının 
(1/301) geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ile, 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 6/339 esas nu
maralı ve, 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun da 6/322 
ve 6/323 esas numaralı sözlü sorularını geri aldıkla
rına dair önergeleri okundu; tasarı ve sözlü soruların 
geri verildiği bildirildi. 

Trabzon Milletvekili Ra'hmi Kumaş ve 71 arka
daşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapıldığı iddia edi
len yasa dışı uygulamaları saptamak amacıyla (10/76) 
vef 

Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu ve 14 arka
daşının, resmi ilan dağıtımında eşitliğin sağlanması 
amacıyla (10/77) birer Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri okundu; gündemdeki yerlerini ala
cakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri açıklandı. 

Danışma Kurulunun : 
1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Genel 

Kurulda görüşülme gün ve saatlerine ve konuşma sü
relerine dair önerisi kabul edildi. 

îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ve 
1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı Kanunla değiştirilen 
ek 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine 
ilişkin Yasa Teklifinin (2/806) doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda çoğunluğun sağlanamadığı 
açıklandı. 

13 Şubat 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.38'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

Başkan 
Başkanvekili 

İsmail Hakkı Yıldırım 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Nta. : 29 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 2 . 1980 Çarşamba 

Yazılı Soru Önergeleri 

14 — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kör 
sağır ve dilsiz çocukların sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/721) 

2. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Erzincan İlinin 1975 - 1979 yıllarında ulusal elektrik 
şebekesine bağlanan köylerine ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/722) 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
DİSK'in tutum ve davranışlarına ilişkin İçişleri ve 
Adalet bakanlarından yazılı soru önergesi. (7/723) 

Meclis Araştırma Önergesi 
1. — Konya Milletvekili 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) 

»*•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : IS.OıO 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldıran 

DİVAN ÜYELERİ : Nlzamettin Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

ıBAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, beyaz, ka'bul düğmelerine baş
mal: suretiyle yoklamaya iştiraklerini rica ediyorum.. 
t(OHP sıralarından, «Ad okumak suretiyle yapılsın» 
sesleri) 

'MUAMMER AKSOY (î&tanbul) — Sayın Baş
kan, Anayasanın 80 nci maddesi, bir ay devam etme
yen milletvekilinin sıfatının düşmesini öngörmüş. Her 
gün yoklama yapılmasını hep savunmuşumdur, bu
gün için değil. Bu hüküm niçin Anayasaya kondu? 
Bu durumu gözönüne alarak yoklama yapsanız daha 
iyi. Takdir size aıit. 

!(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz yoktur. 1 saat ertelediğimiz tak

dirde de çoğunluk olabilme ihtimalini mümkün gör
müyoruz. (OHP sıralarından «Ad okunarak yoklama 
yapılsın» sesleri, gürültüler) 

Bu sebeple gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
rini sırasıyla görüşmek için 14.2.1980 Perşembe gü
nü saat 15.0O'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 15.0(5 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Münif İslâmoğlu'nun yazılı cevabı. (7/696) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1975, 1976, 
1977, 1978 ve 1979 yıllarında satın aldığı ve ihalesini 
yapmış bulunduğu işlerle (bina, inşaat, tesis, maki
ne Vb.) ilgili olarak, aşağıda belirtilen kriterler esas 
alınarak sorulan sorulara Millet Meclisi içtüzüğü 
hükümleri uyarınca yazılı cevap verilmesine tavassut
larınızı rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Erkovan 

. Kriterler : 
1. 1975 yılı ile ilgili olarak 25 milyon lira ve da

ha yüksek bedelle yapılan ibateler ve saltın almalar, 
2. 1976 yılı ile ilgili olarak 35 milyon İra ve daha 

'yüksek bedeMe yapılan ihaleler ve sata almalar, 

3. 1977 yılı ile ilgili olarak 50 milyon lira ve da
ha yüksek beldele yapılan ihaleler ve satın almalar, 

4. 1978 yılı ile ilgili olarak 60 milyon lira ve da
ha yüksek bedele yapılan ilbafeler ve satın almalar, 

5. 1979 yılı ile ilgili olarak 75 milyon lira ve da
ha yüksek bedele yapılan ihaleler ve satın almalar, 

Nazara alınacaktır. Yukarıda 5 maddede her yıl 
için ayrı ayrı belirtilen kriterler ilgili bulundukları 
yıla uygulanacaktır. 

— 1023 — 
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SORULAR : 
1'. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Ba

kanlığınız ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin yap
tığı ihalelerin keşif bedeli ile mukavele bedellerini 
ayrı ayrı gösteriniz. 

2. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Ba
kanlığınız ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin yap
tığı ihalelerden gerçekleşenlerinin mukavele bedelleri 
iş bitiminde hanıgi tutara çıkmıştır? 

3. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihaleleri hangi yapımcı işletmelere verdiniz? 
Söz konusu işletmelerin ticaret unvanlarınr ve resmi 
yazışma adreslerini bildiriniz. 

4. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde projede öngörülen gerçekleşme ile 
fiili gerçekleşmeleri arasındaki zaman süresi nedir? 
Eğer gecikme var ise, nedenlerini çok kısa bir biçim
de belirtiniz. (Hem fiziki hem de nakdi gerçekleşme) 

5. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde dış kredi kullandınız mı? Kullandı
ğınız dış kredileri ihalelerine ve kaynaklarına göre 
tasnif edirtiz. 

6. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yap
tığınız ihalelerde projede öngörülen dış finansman tu
tarı ile gerçekleşen dış finansman tutarlarını ayrı ayrı 
gösteriniz. Farklılık var ise, nedenlerini madde mad
de yazınız. 

7. Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap
lanmasında; 

a) Dışalımlar, ihale konusunun kuruma maliyet 
bedeli hesaplanırken nasıl değerlendirilmektedir? Bu 
alımlar için ödenen veya ödenmediği için hazinenin 
kaybı olan gümrük resim ve vergileri maliyete ka
tılmakta mıdır? Katılmıyorsa, gerekçeniz nedir? 

ib) Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap-

13 . 2 . 1980 O : 1 

lanmasında, dış finansmanın faizleri ihale konusunun 
kuruma maliyet bedeli hesaplanırken nasıl dahil edil
mektedir? Eğer dahil etmiyorsanız gerekçeniz nedir? 
(Dış finansmanı «krediyi» siz temin ediyorsanız, söz-
leşmenizdeki faiz oranını, anapara ödeme zamanla
rını da belirtiniz. 

8. 1975 - 1979 yılları arasında yaptığınız ihale
lerde öngördüğünüz döviz tasarrufu her bir ihale için 
ayrı ayrı hesaplanmış ise bunu belirtin. (Bu ihalele
rin dışalımında kullandığınız döviz tutarlarını da ay
nı şekilde 'belirtin.) 

9. ihalenin projesindeki istihdam projeksiyonu 
ile fiilen istihdam edilenlerin sayıları ne kadardır? 
Fazlalık var ise nedenlerini çok açık bir biçimde be
lirtiniz. 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 12.2.1980 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 238 

'Konu : Ankara Milletvekili Sayın 
Mustafa Kemal Erkovan'ın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 15 Ocak 1980 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/696-4291/26111 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın 
ihalelerle ilgili olarak verdiği yazılı soru önergesine 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mün'if tslâmoğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

— 1Ö24 — 
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SAĞLİK VE SOSYAL VARDIM BAKANLIĞINDA İHALESİ YAPILAN İŞLER 

Soru 1. 1975 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin 
yaptığı ihalelerin keşif bedeli ile mukavele bedellerini ayrı ayrı gösteriniz. 

Cevap 1. a) 1975 yılında 25 milyonu geçen ihalelerin keşif ve mukavele bedelleri; 

Konusu j 

1. İstanbul Cevizli Onkoloji Hastanesi poliklinik blokları 

2. Ankara Sarayköy Çocuk Bakım ve Yetiştirme Yurdu 

b) 1976 yılında 35 milyonu geçen ihalelerin keşif ve mukavele bedelleri; 

Konusu 

1. İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı Sitesi (B, K, L blokları) 
2. İstanbul Şişli Sağlık Sitesi ikmal inşaatı (A, B, C, D, E blokları) 

(1968'den devir) 
3. Diyarbakır Devlet Hastanesi 500 yataklı 1 nci kısım ikmal inşaatı 

(1970'ten devir) 
4. İçel Devlet Hastanesi 1 nci kısım ikmal inşaatı (1973'ten devir) 
5. İzmir Sağlık Sitesi (A, B, C, D blokları ikmal inşaatı) (1968'den devir) 

c) 1977 yılında 50 milyonu geçen ihalelerin keşif ve mukavele bedelleri; 

Konusu 

Antalya 400 yataklı Devlet Hastanesi 
d) 1978 yılında 60 milyonu geçen ihalelerin keşif ve mukavele bedelleri; 

Konusu 

İzmir Sağlık Sitesi (A, B, C, D, E, F blokları (1976'dan devir) 

e) 1979 yılında 75 milyonu geçen ihalelerin keşif ve mukavele bedelleri; 

Konusu 

1. Diyarbakır Devlet Hastanesi (500 yataklı) ikmal inşaatı (1976'dan devir) 
2. İstanbul Cevizli Onkoloji Hastanesi (A, B, C, blokları inşaatı) 
3. Adana Ruh Sağlığı Sitesi ikmal inşaatı (1974'ten devir) 
4. Ankara Onkoloji Hastanesi ikmal inşaatı (1974'ten devir) 
5. Gaziantep Merkez Yaşlılar Huzurevi 220 kişilik 

Soru 2. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Bakanlığınız bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin yap
tığı ihalelerden gerçekleşenlerinin mukavele bedelleri iş bitiminde hangi tutara çıkmıştır? 

Cevap 2. 1 nci maddede yer alan ihalelerin hiç biri 1979 yılında bitmediği için mukavele bedellerinin 
hangi maliyete yükseldiği kesin olarak bilinmemektedir. 

Keşif 
bedeli 

31 750 000 
45 500 000 

Keşif 
bedeli 

40 000 000 
36 059 910 

35 000 000 

36 349 759 
90 000 000 

Keşif 
bedeli 

81 000 000 

Keşif 
bedeli 

92 500 000 

Keşif 
bedeli 

96 000 000 
81 200 000 

155 000 000 
128 771 688 
90 000 000 

Mukavele 
bedeli 

.28 067 000 
43 520 750 

Mukavele 
bedeli 

39 520 000 
33 701 592 

34 965 000 

34 895 768 
89 910 000 

Mukavele 
bedeli 

79 299 000 

Mukavele 
bedeli 

90 465 000 

Mukavele 
bedeli 

94 560 000 
79 982 000 

152 675 000 
126 646 955 
82 791 000 

— 1025 — 
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Soru 3. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yaptığınız- ihaleleri hangi yapımeı işletmelere verdiniz? 
Sözkonusu işletmelerin ticaret unvanlarını ve resmi yazışma adreslerini bildiriniz. 

Cevap 3. a) 1975 yılında yapılan ihalelerin verildiği kişiler; 

Konusu Firmanın adresi 

1, İstanbul Cevizli Onkoloji Hastanesi poliklinik 
blokları 

2. Ankara Sarayköy Çocuk Bakım ve Yetiştirme 
Yurdu 

b) 1976 yılında yapılan ihalelerin verildiği kişiler; 

1. İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı Sitesi (B, K, L) blok
ları j 

2. İstanbul Şişli Sağlık Sitesi ikmal inşaatı (A, B, C, 
D, E, blokları) (1968'den devir) 

3. Diyarbakır Devlet Hastanesi 500 yataklı 1 nci 
kısım ikmal inşaatı (1970'ten devir) 

4. İçel Devlet Hastanesi 1 nci kısım ikmal inşaatı 
(1973'ten deVir) 

5. İzmir Sağlık Sitesi (A, B, C, D, blokları ikmal in
şaatı) (1968'den devir) 

c) 1977 yılında yapılan ihalelerin verildiği kişiler; 

1. Antalya 400 yataklı Devlet Hastanesi 

d) 1978 yılında yapılan ihalelerin verildiği kişiler; 

İzmir Sağlık Sitesi (A, B, C, D, E, F blokları) (1976' 
dan devir) 

e) 1979 yılında yapılan ihalelerin verildiği kişiler; 

1. Diyarbakır Devlet Hastanesi 500 yataklı ikmal in
şaatı (1976'dan devir) 

2. İstanbul Cevizli Onkoloji Hastanesi (A, B, C, blok
ları inşaatı) 

3. Adana Ruh Sağlığı Sitesi ikmal inşaatı (1974'ten 
devir) 

Necati Açıkgöz 
Büklüm Sokak No. : 36/5 

Kavaklıdere - Ankara 
Seza Savcı. 
Güniz Sokak No. : 61/3 

Kavaklıdere - Ankara 

Emrullah Kılıç 
Söğütlüçeşme Cad. No. : 29/2 

Kadıköy - İstanbul 
Hamle İnşaat Limited Şirketi 
Lamartin Cad. No. : 57/7 

İstanbul 
Mehmet İçkale 
Vilayet karşısı Kıbrıs Ap. No. : 3 

Diyarbakır 
Hikmet Karabay 
Vali Ürgen Bulvarı Gazel Ap. No. : 1 

Antakya 
Ömer Balaban 
27 Mayıs Meydanı Gümrük İş Hanı 
Kat 4/402 İzmir 

Naci Uca 
Posta K. 401 - 402 Antalya 

Nuri Gebeloğlu 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No. : 1/8 

Ankara 

Mehmet İçkale 
Vilayet karşısı Kıbrıs Ap, No. : 3 

Diyarbakır 

Emrullah Kılıç 
Söğütlü Çeşme Cad. 29/2 

Kadıköy - İstanbul 

İsmail Sarı 
Mareşal Çakmak Cad. Akbank Işhanı 
No. : 112 İskenderun 
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Konusu Firmanın adresi 

4. Aokara Onkoloji Hastanesi ikmal inşaatı (1974'ten 
devir) 

5. Gaziantep Merkez Yaşlılar Huzurevi 220 kişilik 

Nuri Gebeloğlu 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No. : 1/8 

Ankara 
Lütfi Candır 

Soru 4. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında yaptığınız ihalelerde projede öngörülen gerçekleşme 
ile fiili gerçekleşmeleri arasındaki zaman süresi nedir? Eğer gecikme var ise, nedenlerini çok kısa bir biçim
de belirtiniz. (Hem fiziki hem de nakdi gerçekleşme.) 

Cevap 4. 
Konusu Gecikme süresi Özel sebepleri 

1. İstanbul Cevizli Onkoloji Hastanesi poliklinik 
blokları 

2. Askara Sarayköy Çecuk Bakım ve Yetiştirme 
Yurdu 

1. İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı Sitesi (B, K, L 
blokları) 

2. İstanbul Şişli Sağlık Sitesi ikmal inşaatı (A, B, 
C, D, E blokları) (1968'den devir) 

3. Diyarbakır Devlet Hastanesi 500 yataklı 1 nci 
"kısım ikmal inşaatı (1970'ten devir) 

4. İçel Devlet Hastanesi 1 nci kısım ikmal inşaatı 
(1973'ten-devir) 

5. Izrriir Sağlık Sitesi (A, B, C, D blokları ikmal 
inşaatı) (1968'den devir) 

1. Antalya 400 yataklı Devlet Hastanesi 

1. İzmir Sağlık Sitesi (A, B, C, D, E, F blokları) 
(1976'dan devir) 

1. Diyanbakır Devlet Hastanesi 500 yataklı ikmal 
inşaatı (1976'dan devir) 

2. fetaahul Cevizli Onkoloji Hastanesi (A, B, C 
blokları inşaatı) 

3. Adana Ruh Sağlığı Sitesi i&joal inşaatı (1974' 
ten devir) 

4. Aûkara Onkoloji Hastanesi ikmal inşaatı 
ö£W'tem ifevir) 

5. Gaziantep Merkez Yaşlılar Huzurevi 220 ki
şilik 

6. Afysn YaşMar Huzurevi 

Tahminen 4,5 yıl Tatbikat projesi gecikmesi, mü
teahhit gecikmesi, ödenek yeter
sizliği. 
Tatbikat projesindeki gecikme ve 
malzeme teminindeki zorluk, öde
nek yetersizliği. 

Tahminen 2 yıl Proje tatbikin'in gecikmesi. 

» 1 » Tatbikat propesinin gecikmesi ve 
1 defa tasfiye. 

» 3 » Tatbikat projesinin gecikmesi ve 
1 defa tasfiye. 

» 4 » 2 "defa tasfiye edilerek geç ihale 
edildi. 

» 2 » Muhtelif zamanlarda tasfiye edil
diğinden. 

Tahminen 1,5 yıl Temel sisteminin değiştirilmesin
den. 

Yukarıda belirtildi. 

Şu anda gecikme yok. 

» » 

» » 

» » 
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Soru 5. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yılların
da yaptığınız ihalelerde dış kredi kullandınız mı? 
Kullandığınız dış kredileri ihalelerine ve kaynakları
na göre tasnif ediniz. 

Cevap 5. İhalelerde dış kredi kullanılmamıştır. 
Soru 6. 1975, 1976, 1977, 1978 ve 1979 yılların

da yaptığınız ihalelerde projede öngörülen dış finans
man tutarı ile gerçekleşen dış finansman tutarlarını 
ayrı ayrı gösteriniz. Farklılık var ise, nedenlerini 
madde madde yazınız. 

Cevap 6. İhalelerde dış finansman bulunmamak
tadır. 

Soru 7. Dış finansman ve yerli imkânların bir 
arada kullanılması durumunda; mukavele bedelinin 
hesaplanmasında; 

a) Dış alımlar; ihale konusunun kuruma mali
yet bedeli hesaplanırken nasıl değerlendirilmektedir? 
Bu alımlar için ödenen veya ödenmediği için Hazi
nenin kaybı olan gümrük resim ve vergileri maliyete 
katılmakta mıdır? Katılmıyorsa, gerekçeniz nedir? 

b) Dış finansman ve yerli imkânların bir arada 
kullanılması durumunda; mukavele bedelinin hesap
lanmasında, dış finansmanın faizleri ihale konusu
nun kuruma maliyet bedeli hesaplanırken nasıl dahil 
edilmektedir? Eğer dahil etmiyorsanız gerekçeniz 
nedir? (Dış finansman «krediyi» siz temin ediyorsa-
sanız, sözleşmenizdeki faiz oranını, anapara ödeme 
zamanlarını da belirtiniz) 

Cevap 7. İhalelerde yerli kaynaklarla birlikte 
dış finansman kullanılmamıştır. 

Soru 8. 1975 - 1979 yılları arasında yaptığınız 
ihalelerde öngördüğünüz döviz tasarrufu her bir iha
le için ayrı ayrı hesaplanmış ise bunu belirtin. (Bu 
ihalelerin dış alımında kullandığınız döviz tutarlarını 
da aynı şekilde belirtin) 

Cevap 8. Belirtilen limitleri geçecek şekilde .bir 
seferde her hangi bir tıbbi cihazın ihalesi yapılma
mıştır bu sebeple yerli üretimle elde edilen tıbbi ci
hazları satın almak suretiyle sağlanan döviz tasarru
fu diye bir konu yoktur. 

Soru 9. İhalenin projesindeki istihdam projeksi
yonu ile fiilen istihdam edilenlerin sayıları ne ka
dardır? Fazlalık var ise nedenlerini çok açık bir bi
çimde belirtiniz. 

Cevap 9. Bakanlık adına Bayındırlık Bakanlı
ğınca yapılan ve 1 nci cevapta adları verilen ihalele
rin gerçekleşmesi ile istihdam edilecek personel pro
je safhasında düşünülen personelin aynıdır. Bu soru
da, işin bitmesi için projeye giren işçi X iş günü ile 
gerçekleşmesi için kullanılan, işçi X iş günü farkı so

rutuyorsa sağlık yapılarında proje bedeli m2 maliyet 
üzerinden bulunmakta ve buna göre ihalesi yapılmak
tadır. İşin durumuna göre müteahhitlerce işçi istih
damı yapılmaktadır. 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
emniyet örgütünde görevli bazı polislerin yasa dışı 
davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil'in yazılı cevabı. 
(7/717) 

MiTlöt Meclisi Başkanlığına 
'Hükümetin göreve başlamasıyla birlikte Kars'ta 

sürdürülen polis baskısı son 'bir ay içlinde büyük bo
yutlara ulıaşmışltrr. Emniyet örgütünde müdür ve 
amirler düzeylinde yaprîan atamaların tamamlanma
sıyla terör Karisita bir kısım polislerce; maisurn yurt-
daşilarıirıı evine, okullara, yargının önemli b'iır unsuru 
olan baroya kadar sioküllmuştor. Baskın nitelikli ev 
aramaları, öğrenim kurumlarıyla, işyeri baskınları 
ve işkence gibi yasa dişi 'eylemleriyle polüls; Kars'ta, iş 
ve gücünde olan isalde yurttaşlar daihlil itüim Karslılâr 
için başlıca slorun olmuş'tür. Sıkıyönetimden ayın, ken
di başına buyruk eylemlerini sürttüren Kars Emniye
tinde görevli bir İtelim po'llîs, 'hiçbir yasal dayamak ol
madan evlere baskın düzenlemekte, yaşlı - genç, kadın -
kız delmeden aramalar yapmaktadır. Nitekim fa'şizmli 
tanıimlalmada bir 'insanlık suçu olarak anılacak olan 
Kahramanmaraş kalfliaimının yldönümünde emriilydt ör
gütüne bağlı ünitelerde görevli bir kısım polis, Kars' 
ita; esnafı dükkanını açamaz, yurtdiaşı skoğa çıkamaz, 
düzenlediği baskınlarla öğrenim kurumlarında eğMlmli 
yürütülemez hale geitirmişlir. 

Anayasamızın 16 ncı maddesinde güvencesini bu
lan konut dokunulmazlığını yasal dayanak olmaksızın 
sürekli ihlâl eden, gene Anayasamızın 14 ncü madde
sinde «Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz» kesin 
hükmüne rağmen; köylüye, işçiye, esnafa, öğrenciye; 
avukata işkence yapan bir kısım polisin yasa dışı bu 
eylemlerinden İçişleri Bakanı doğrudan sorumlu de
ğil midir? 

Kars'ta «Polis devleti» özlemlinin 'bir süreden beri 
provalarımı yapan ve bu girişimleriyle suç işleyen bir 
kıisım polis, bu eylemlerini kimden aldığı yetkiyle sür
dürmektedir? Bu yalsa dışı davranışlarla ilgili olarak 
nie gibi işlem yapılmıştır? 

Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uyarınca, soru
larımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt-
la'nirnası için gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Doğan Araştı 
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TC 
içişleri Bakanlığı 11.2.1980 

Özel Kalem Müdürlüğü 
TBMM İle İlişkiler Bürosu 

Sayı: 11-13/394 

Millet Mecfei Başkanlığına 
İlgi: 4 Şubat 1980 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/717-4377/26550 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, «Kars Emni

yet örgütünde görevli bazı polislerin yalsa dışı davra
nışlarda bulunduğu iddialarına» iMşkin yazılı soru 
önergesi ile ilgili oevalbımı aşağıda sunuyorum. 

1, 21.12.1979 günü Kars Ticaret Lisesinde Dev -
Yol illegal1 kuruluşuna mensup bir grubun öğrenim 
özgürlüğünü engelleyip 'bildiri dağıttıkları yolunda alı
nan !bir ihbar üzerine olay mahalline intikal eden gü
venlik kuvvetleri ile örgüt mensulbu şahıslar anasında 
silahlı çatışma çıkmış, çatışmada polis memurlarından 
Nevzat Şanlı ağır şekilde yaralanmış, bu arada Dev -
Yol militanlarından Atalay Korkmaz da müsademe-
•db yaralanarak 14'lü tabancası ite 'birlikte, diğer ya
nında bulunan arkadaşları Engin Burç ve Turgay Çe-
tinoğlu da sağ olarak yakalanmışlardır. 

Diğer militanlar çatışma sırasında kaçmışlar ise 
de yapılan sıkı operasyonlar neticesinde örgütün üs
lendiği iki gizli hücreleri belirlenerek yapılan baskın 
sonunda hücre elemanlarından Taner Toraman, Ay
sel Yucalk, Sevgi Evgin hücrelerde bulunan 5 bin adet! 
Dev - Yol'a ait bildiri, daktilo makinası, külliyetli mik
tarda aşırı sol yayın, hazırlanmış patlayıcı maddeler, 
tabanca mermileri ile hücre mensuplarının yaralan
maları halinde gizli olarak tedavilerinde kullanıldığı 
anlaşılan ağrı kesici iğne, ilaç ve enjektörlerle birlikte 
yakalanmışlardır. 

Elde edilen suç delili ve dokümanlar değerlendiri
lerek yapılan [soruşturma neticesinde bu hücre ile il
gisi olduğu anlaşılan öğretmen Zekiye Köfcsoy, Güle-
ser Azeri, Songül Doğru yakalanarak Sıkıyönetim yet
kililerine teslim edilmişlerdir. 

Bu olay sebebi ile güvenlik kuvvetlerince yakala
nıp 'sorgulama için götürülen şahısların içerisinde, Kars 
Barosu avukatlarınldan olup, Ticaret Lisesinde ücretli! 
öğretmenlik yapan İlihami Ergün'ünı de bulunduğu, sa
nıkların kimliklerinin tespitleri sırasında (bu şahsın 
esas mesleğinin avukat olduğu ve olayla herhangi bir 
ilgisi görülmediğinin anlaşılması üzerine serbest bıra
kılmıştır. Durumun böyle olmasına rağmen Kars Ba
rosu mensulbu olan bir avukatın sorgulama için götü
rülmüş olması hadisenin avukatlara ve Baroya karşı 

güvenlik kuvvetlerinin bir baskısı şeklinde yorumlan
masına sebep olmuştur. Aslında bu olay baroya veya 
avukatlara müteveccih bulunmamaktadır. Keza şim--
diye kadar güvenlik kuvvetlerince herhangi bir avuka
tın işyeri ve meskeninde arama yapılmamıştır. Polisin 
avukatlara herhangi bir baskısı veya kanunsuz davra
nışı olmamıştır.: 

2. Kars ilinin emniyet ve asayiş hizmetleri yö
nünden Erzurum ve Kars İleri Sıkıyönetim/Komu
tanlığının sorumluluk bölgesinde bulunduğu malurnj 

dur. Emniyet ve asayiş ile ilgili bütün hizmet ve icra
atlar Sıkıyönetim Komutanlığı yetkililerinden verilen 
talimat esaslarına göre yürütülmektedir. Sıkıyönetim 
yetkililerinin talimat ve kararı dışında hiçbir şahsın 
işyeri ve meskeninde arama yapılmamaktadır. Genel 
arama ve üst aramaları da aynı esasa göre yürütül
mektedir. Yakalanan bayan sanıkların üst aramalarî 
ise hanımlar tarafından yapılmaktadır. 

3. 24 . 12 ,. 1979 günü Kahramanmaraş olayları
nın yıldönümünü protesto amacı ile işyerlerini ve okul
ların açılmalarına engel olunacağı ve şehirde aşın uç
lar tarafından terör yaratılacağı yolunda haber alın
ması üzerine Sıkıyönetim yetkilileri ile birlikte şehir 
merkezi ve ilçelerinde her türlü güvenlk önlemleri 
alınmış ve hiç bir olayın meydana gelmesine mahal' 
bırakılmamıştır. Bu meyanda okuluna' gelmeyen 
öğretmen ve idareciler hakkında gerekli kanuni işlem
ler yapılarak Sıkıyönetim Komutanlığına intikal etti
rilmiştir. Kars merkezinde 24 . 12 . 1979 günü 'birçok 
esnafın dükkânlarını ve işyerlerini açmadıkları görül
müştür. Bu durum esnafın boykot hareketine iştirak 
ölmeleri sekimde olmayıp daha önce yaratılan terör 
ve korkunun neticesi olarak yorumlanması gerekir. 

4. Oruç Korkmaz İsimli bir vatandaşın polisçe 
yapılan işkence sonunda öldüğü yolundaki iddiaya 
gelince i 

Güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbarın değer
lendirilmesi ve sürdürülen soruşturmalar neticesindîe 
THKP^C illegal yıkıcı örgüt mensulbu Oruç Kork
maz isimli şahıs 4 kişisi firar 10 kişilk suç ortakları 
ile birlikte birçok ideolojik amaçlı öldürme, yarala
ma, silahlı tehdit, fidye isteme, gasp ve mesken kur
şunlama, bombalama f afileri olarak 8 .1 . 1980 günü 
yakalanmışlar ve gerekli Usule uygun sorgulamaları Sı
kıyönetim yetkililerinin bilgileri tahtında yürütülmüş 
ve sanıklar tahkikat evrakları ile birlikte mevcutlu 
olarak 14 ... 1 . 1980 günü Sıkıyönetim yetkinlerine 
tdslm edilmi'şllerdir/ Oruç Korkhıaz'ın da dahil ol-
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duğu THKP-C örgütünün işlemiş oldukları tespit edi
len suçları aşağıda gösterilmiştir. 

A) h 18.5.1979 tarihinde Seyfettin Günay isimli 
şahsın ve polis memuru Hasan Sabahoa'nın evine pat
layıcı madde atmak. 

2. 1.6.1979 günü gecesi polis memuru A. Kadir 
Vurgun'un evini kurşunlamak. 

3. 25.7.1979 tarihinde Tarmak Kolektif Şirketimi1 

kurşunlayıp altese vermek, 
4. 22.11.1979 tarihinde Aiküzürn Kollektif Şirke

tini kurşunlayıp ateşe vermek, 
5. 1.12.1979 tarihinde Lassa Firmasını kurşunla

mak ve önüne pankart asmak, 
6. İ l . 12,1979 tarihinde Seyfettin Günay isimi 

şalhsın evine ikinci kez patlayıcı madde atmak, 
7. 23.12.1979 tarihinde Turisttik Yılmaz Otelini 

kurşunlayıp ateş© vermek. 
B) 1. Haşim Gürgen isimli şahsı mektupla tehidit 

etmek, 
2. Isa Bozdemir isimli şahsı mektupla tehdit et

mek, 
3. ilhan Fidan ve Abdullah Fidan isimli şahısla

ra 'tehdit mektubu yazmak ve ayrıca telefonla tehdit-
lertâe bulunmak, 

4. Akaittin Bağış isimli şahıstan tehditle para ve 
tabanca istemek. 

THKP -- C örgütü aldıına bütün bu eylemlerin sanık-
lar tarafından gerçekleştirildüği anlaşılmış, sanıkların 
her olay için haklarınida ayrı ayrı toplam 17 suç dos
yası tanzim edilmiş, 14 . 1 . 1980 günü Sıkıyönetim 
yetkililerine teslim edliierek tutuklanmaları sağlanmış
tır. Firarda olan sanıkların yakalanması için çalışma
lar sürdürülmektedir. Sanılklar arasında bulunan ve 
14 . 1 . 1980 günü Sıkıyönetim. nezaretine alınan Oruç 
Korkmaz isimli şalhsın rahatsızlanması üzerine sıkıyö
netim yetkilileri tarafından 17 . 1 . 1980 günü Erzu
rum Hastanesine »sevk edildiği ve yolıda öldüğü öğire-
ndlmiştir. Olay hakkınJda Sıkıyönetim Askeri Savcılı

ğınca gerekli soruşturmaya başlanılmıştır. Bu soruş
turma neticesinde Oruç Korkmaz'ın ölüm sebebinin 
ortaya çıkarılacağı şüpfaes'izdfir. Adli soruşturma neti
celenmeden ve otopsi sonucu alınmadan ölüm sebebi
nin poliste yapılan işkenceye bağlanması yersizdir. 
'Sıkıyönetim Savcılığının yapmakta olduğu soruşturma 
neticesinde durum aydınlanacaktır. Bu sanığa ve diğeri 
suç ortaklarına sorgulama sıraisında emniyet mensup
larınca herhangi bir işkence yapılmamıştır. 

5. Kars'ta meydana gelen anarşik olaylar dolayl
ısıyla Kars'ı terkeden Karslılar alınan tedbirler sonucu 
tekrar Kars'a dönmeye başlamışliar, can ve mal gü
venliğinin sağlanması üzerine pek çok işyeri tekrar 
açılarak faaliyetlerine devam etmeye 'başlamışlardır. 

6t Bugün Kars ilimizde Devletin etkin gücünden 
tedirgin olan 'bir avuç aşırı yasa dışı illegal örgüt men-1 

sulbü, ıböKicü ve yıkıcı yahancı ideolojilerin zehrimi 
almış kimseler asayişin yeniden sağlanmış olmasından 
tedirgin olarak güvenlik 'kuvvetlerini asılsız ithamlar
la sindirme ve yıpratma yöntemlerine son çare olarak 
haş vurmak suretiyle rahatsızlıklarını lüzumsuz şika
yetler yoluyla meydana koymaktaıdırlar. 

Nitekim bunun bariz delili 1979 Aralık ayından 
1980 Ocak ayı sonuna kadar bölücü ve yıkıcı (ideolo
jik amaçlı olayların, suç çizelgesinde görüleceği gibi 
önemli ölçüde azalmış ve anarşinin odaklarına kadar 
inilerek sanlıkların suç delilleri ve gizli hücreleri ile 
meydana çıkarılmış olması gösterilebilir. Ayrıca daha 
önceleri meydana gelmiş birçok ideolojik amaçlı öl
dürme, yaralama, kurşunlama, patlayıcı madde atmak, 
silahlı tehdit yoluyla fidye isteme, öğrenim ve iş gör
me özgürlüğünü engelleme ve gasp olaylarının meçhul 
'kalmış pekçok faili de suç delilleri ile birlikte yaka
lanmaya •başlanmıştır. 

Arz ederim. 
Mustafa Güleülgil 
İçişleri. Balkanı 

...*... 
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MİUet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1980 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
t. — Meclis Araştırması önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X 1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni

den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

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 Milletvekilli Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

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

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

5. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasamn 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. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

9. — Muğk Milletvekili 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 Milletvekili 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 Milletvekili Alıi 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. 
(lOj/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. — Adama 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. (10ı/55) 

14. — Ankara Milletvekilli İsmail Hakiki 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 Milletvekilli 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-
ük verilmesi konusunda Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

18. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş oğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu 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 nci 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 Milletvekili 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 Eşref oğlu 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 Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

28. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ 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 içtüzüğünün 102 ve 
103 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 içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

30. — istanbul Milletvekilli Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (40/66) 

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

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

33. — Denizli Milletvekilli Adnıan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

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

34. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşıilpınar ve 9 
arkadaşının; izmir Körfezinin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzü
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 içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

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

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

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

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

41. — Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlü ve 
14 arkadaşının, tahsisli kâğıt dağıtımındaki yolsuz
luk iddialarını 'açıklığa kavuşturmak ve alınacak ön-
lemlera saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bar Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi. (101/74) 



42. — Çorum Milletvekili Mehmet Iramak ve 9 ar
kadaşının, tarım satış kooperatifleri ile bağlı kuru-
luşlanndakli yasa dışı uygulamaları saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

43. — Konya Milletvekili- Ahmet Çobaııoğlu 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) 

44. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının, tarım satış kooperatifleri ile bağlı kuru
luşlarındaki yasa dışı uygulamaları saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

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

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

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

6. — Niğde Milletvekilli Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli 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) 
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9. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fisko birlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

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

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

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

13. — Çorum Milletvekili Mehmet Irırmaık'ın, 20i22 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından 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 Efeoğiu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

17. — Muğla Mıffl'dtvekıiili Ahmet Buldamlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

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

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

20. — Diyarbalkıir Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Hektromekanik Sanayi Anonim Şirkefci-
no ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

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

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

23. — Muğla Miletveklilli Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği GeneBkur-



may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nın, 
, Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 
25. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 

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 Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

27. — Amkara 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 Mayısta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
Şişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

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

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

31. — Izımir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin istasyonunun hizmete açmı
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 MilletvakıÜ Ali Yıknaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

36. — Çorum MiüetvekMi Mehmet Irmak'ın, İrir 
kısım emniyet memurlarının özel koruyucu olarak 
görevienıddriddği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

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

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

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

39. — Ankara MiHetvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) •;;<£% 

40. — Istanıbul 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
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

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

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

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

45. — Istan/bul 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 İddiasına lişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri 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 Abdüîkadür 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 Milletvekilli M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

53. — Kastamonu MMetveikili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 
ilişkin MMi Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

54. — Kırşehir Milletvekili Mustafa 'Eşrefoğlu' 
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'dalki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

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

57. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'm, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

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

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

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

61. — Balıkesir Müetvekıü İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanıma ilişkin Gençlik 
ve Spor Balkanından sözlü soru Önergesi. (6/138) (*) 

62. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela-
Zığ̂ 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 sözüü 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 Ali 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) 

71. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
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. — İstanbul 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 yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

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



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

78. — İstanbul 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 Müdürüne ilişkin Köy İşleri 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 Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya 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) (*) 

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

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

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

87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen 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. — İstanbul 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 İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından 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. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

98. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'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 Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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104. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aik- J 
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 Milletvekli Galip Kaya'nın, Amc-
ri^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, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/146) 

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

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

113. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlıı'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 yüksekokuUardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

116. — Aydın Milletvekilli Behiç Tozkoparan'ın, j 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso- J 
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. — Izmıir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

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

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

122. — Niğde Milletvekili 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 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önsrgesi. (6/174) 

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

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) (*) 

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

128. — Giresun Milletvekili Şükrü AbbasoğUu'-
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 sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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133. — istanbul Milletvekili Turan KoçaTın, Af-
yonfcarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta 
yine ilişkin Milli Eğitini Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/181) 

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

135. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, 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 Milletvekilli Mehmet Irmak'ır 
B. Alman eski Bakanı Horst Ehmke'oin ziyaretin' 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'm. s 
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 Sıkıyönetimi Mahkemesine ilişkin Başbakan 
ve içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

140. — Kocaeli MıMetvek'İi Adem Ali Sanoğlu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına İlişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö 
revden alınan teonservatuvar öğretmenlerine ilişkir 
Kültür Bajkanmdan sözlü soru önergemi. (6/194) 

142. — Nevşehir Milletvekilli ibrahim Ethem B07 
un, Ürgüp - Taşkmpaşa Köyü muhtarının öldü 
rülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü som öner 
gesi. (6/195) 

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

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

145. — Manisa MMetvefcili Yahya Uslu'nun, Brük 
sel'defci Türk öğretmenlerinin sorunlarına Miskin Mil 
M Eğiitim Bakanından sözlü soru önergesd. (6/239) 
(*) 

146. — Mamisa MfHetveklıli Yahya Ushı'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ffllişkm 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) (*) 

147. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın. 
Tokat - Zile flçesande görevli öğretmenlerin tayin ve 

nakillerine flüşk&ı Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

148. — izmir Miietvekiili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) (*) 

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

150. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu-
<uf özbaş'ın Kahramanmaraş olaylarmdıan sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
<oru önergesi. (6/203) 

151. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm eği-
"im enstitülerinde yapılan öğrenoi kayıtlarına ilişkin 
Vf illi Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
VITA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
6/2051 

153. — Çorum MMetvekü Mehmet Irmak'ın, 
marşik olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so-
-u önergesi. (6/206) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı-
cıyönetâmee alınan önlemlerin bütün illerde uygulan-
-nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
6/207) 

155. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
\nkara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali-
'etlerine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner-
resi. (6/243) (*) 

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

157. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
omıcuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/246) (*) 
158. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 

\nadohı Ajansı eski Genel Müdürü üe flgiK yapılan 
hbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge

si. (6/215) 
159. — Çorum Miletvekifi Mehmet Irmak'ın, 

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ye Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

160. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 
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216. — Hatay Milletvekili Ala Yılmaz'ın, TÜSIAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

217. — Rize Milletvekili tzzet 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-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

221. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
\nkara 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*0611 bu yana işe alman memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/317) (*) 

223. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşipınar'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 Kocal'in. 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (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-
sakafın, 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) 
(•) 

(*) İçtüzüğün Q6 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

229. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandaa 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-
sindn kurulmasıyla 'ilgili beyanlarınla üiişikin 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 AH Yılmaz'ın, Mısır 
Büyükelçiliğini işgal eden Filistinli gerillalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/332) (*) 

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

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

236. — Bolu Milletvakii Müfit Bayrafctar'ın, res
mi otoların Taşıt Kanununa aykırı olarak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/335) (*) 

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

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

239. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Bit
lis Sigara Fabrikasınım 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 Eğiıtim 
Balkanından sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

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

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

file:///nkara


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

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

245. — Rize Milletvekili İzzet Akçalın, Rize - Çam-
lıhemşin Belediyesinde çamşamlaınn ücretlerinle ilişten 
İçişleri Bakamından 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 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/325) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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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 Ak bulut'un, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/326) 

250. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, eği
tim enstitülerinde 20.12.1979 ile 11.J.1980 tarihleri ara
sında öğrenime ara verildiği iddiasına ilişkin Milli Eği
tim Bakamından sözlü soru önergesi. (6/327) 

251. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'im faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanımdan 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 
önergesi. (6/350) 

(Millet Meclisi 42 nci Birleşim) 




