
D Ö N E M j 5 C Î L T : 16 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

94 ncü Birleşim 

11.6.1980 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 350 

II. — SORULAR VE CEVAPLAR 350 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 350 
1. — Urfa 'MıilJetvekili Ahmet Melik'in, 

Türkiye Elektrik 'Kurumunda 'görevli 'bir 
'memurun işkence liıDe öldürüldüğü ddd'iıas-Mia 
dli'şfcin sorusu 've Devlet 'Bakanı ve 'İç'işleri 
•Balkiatnıı Vekili Orhan Bren'in yazılı cevabı. 
1(7/780) 350:352 

2. — IKaır-s Milletvekili Turiguıt Artaç'ın, 
Kars ıliımde meydana gelen 'olaylarla failleri
ne ilişkin 'Başbakandan sorusu •ve Devlet 
Bakanı ve îçliişjeri (Balkan Vekili Orhan Eren' 
i'rı yazılı ceVaibi: 1(7/783) 352:354 

3. — Tokat Mitlletvekiiıli Faruk Dernıirto-
tliarnm, Tokat - Zile dlçesi'nde gözaltiına alı-. 
mam valtaındaşlaıra işkence yapıldığı iddiasına 
lilıi'şjkıin sorusu ve Devlet IBakatnı ve İçişleri 

TOPLANTI : 3 

Sayfa 
IBakan Vekili Orhan Eren'im yazılı ceıvaibı. 
'(7/785) 354 

4. — Kahramanmaraş IMİilletvekiI Hü-
seyiin Doğan'ım, 'Kalhıpalmalnımaıriaş'ta mey-
daınıa 'gelen sel felaketi sonucu yapılan ça
lışmalar üle 'bölgedeki bazı dişçi ve üreticile
rin baklanına ilişteki (Başbakandaın ısıoru'su 
ve Devlet Bakam Koksal Toptain'ım yazılı 
cevabı. >(7/786) 354:357 

5. — Rli'ze Milletvekilli İzzet Akçal'ın, 
İstanbul Fatüh Caimiid liçimdeki kütüpihaıneye 
«ilişkin 'Devlet ve Kültür balkanlarından so
rusu ve IKültür iBalkıanı Tevfilk Koraılltaın'ın 
yazılı oövalbı. (7/791) 357:358 

6. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, IBuoa Cezalevımde görevli bazı askeri per
sonele ilişkim 'Baişjbakaindıaın sorusu ve Dev
let IBalkanı Köksail Toptam'ın yazılı cevabı. 
(7/797) 358:361 

«» * x ı > - « - < ı '•»«• 



Mi Meclisi B : 94 11 . 6 . 1980 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMıM. iBıiırteşiük Ttopilıalnt ısından sonra laiçıflaln 
'bidieşL'Imde, TiBMM ıBiidelşi'k Toplantısı için yaipıüaln 
yo'kllama sonucuma göre çoğunluğun ibulünimadığı an
laş rldığıindaın : 

11 Hiaiziırıam 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te 
yaipuflaicalk TİBİMIM IBliri'eşıifk Toplantısından sonra t'op-
lanılrriaik üzere 'birleşime sala't 15:13'te sön 'verildi. 

ıBalş'kan Civan,' Üyesi 
Baiş'kainlvefâii . Denizli 

Ali Fuat Eyüboğlu Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı ~ 

İ>9« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açıtına Saati : 16.24 

BAŞKAN : Başkan vekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Hali! Karaatlı (Bursa) 

©AŞKİAN — iMıi#et Meclıissıiıniin 94 n.cü Sid'eşii-
mıinli (açıyorum. 

Gözle görünür (biçimde çoğumlulk olmadığı için, 
yarın, 12 .6 .1980 'Fdr^em'be günü sıaıalt 15.00'te ya

pılacak Türkiye ;Büyük Millet Meclisi toplantısından 
sonra Coplanmak üzere torfeşiifmli 'kalpaltıyoırüm. 

Kapanma Saati : 16.25 

»>•« 

II . — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ur fa Milletvekili Ahmet Melik'in, Türkiye 
Elektrik Kurumunda görevli bir memurun işkence 
ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve İçişleri Bakan Vekili Orhan Eren in yazılı 
cevabı. (7/780) 

'MtMıfe't 'Meclisli IBaşIkjainılığına! 
Aşjağıdaikii sorumun İçişleri' iBa'kıaını taıriafıınıdiaın! 

ya'zıh olaraik oeıvaiplandırılmaısında aracılığınızı say
gıyla airz edenim;. 22.4.1980 

Unfial Miieitjvefcii 
Ahmet Meflük 

Türkiye Eleküfilk (Kurumu Neaatöiiheiy Sobesinde 
moıhıaseSbede memur oliamalk çaılışmaikta ilken 18.4.1980 
günü saat 11.00'de Anlkara Emnliyet (Müidüdüğü 1 ıneıi 
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Şube Ekibince dairesinden alına'n; ve 20,4.1980 gün I 
öldüğü yine. 20.4.1980 gün ive Oz. 1980/2131 saydı 
o'tfop'sıi raporu ile sa'hiıt olan, 1955 doğumlu Yaşar 
Gündoğdu'nıura işkence sonucu öldüğü otopsi rapo
rumda açıkça 'helirtilmliştiir. 

Otopsi raporunda, 'belirtildiği giiibi 19.4.1980 günü 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden Ankara O Sav
cılığıma telefon edilerek gözaltında 'bulunan. Yaşar 
Gündbğdu'nün 1 mlci ıŞube 8 No. lu hücrede beton 
zemin üzeninde tek başına yatar durumda ıbulunduğu 
ve Numune Hastanesiıne acil senviisiime kaldırıldığı ve s 
iburaidıa öldüğü 'belirtilmiştir. I 

Yine otopsi raporunda ölünün üzerinde çeşitli I 
yenlerde 251i laşkın darp İzi 'bulunduğu /bu yaraların 
küt ıbir cilsıiımlie meydana (gdeMeceğini açıkça ifade I 
edilmlilştlr Öcümün 'kalfaya; /vurma ile meydana gelem I 
•Ve ibeyiln zan kanaması ısomucu 'vukübulduğu laiçılk-
iaınlmıalktaldıır. 

1. Sizce İşkence insanlık dışı Ibir davranış mı- I 
dır? 

2. Adam öldürenler profesörleri, savcı, yargıç 
ve 'yazarları Ikatledenıler ive aırdarda kaçınanlara en iyi 
'biçimde dıavmmılirken ive ibuınlar hakkında şiddet kuî-
lanııl'miazfeeira sıuıç»laırı sadece 'bir iddia ollaıiak ©örülen 
'bu kişilerin işkence ile öldürülmesi demokrasi açı
şımdan tehlike değil müdir? 

3. Emmüyet Müdürlüğüne sağlata ve sağlıklı gö-
itürüldüğü halde ıburadıa ölüsü çıkan Yaşaır Gündoğ-
du'ya işkence yapan emnliyet memsıupliatrını tespit 'et- I 
'tidiz rnıi? Tetspiilt 'ettiniz ise 'kimlerdir ive halklarında I 
ne (gibi işlemler yaiptımız? I 

4. .'Sumdan lönoe aynı 'biçimld'ekii işkence uyıgu-
ılamallairı karşıtlında palslüf ve unutturma yönündeki I 
tavrımız (bu olayda da devalm edecek midir? I 

TC 
İçişleri iBakiamlığı 10.6.1980 

Emniyet Geneli IMüdürlüğü I 
Oalire : Güvenlik I 

Şube : Top. 01. B. 6 
İSalyt : "126435 

'Konu : Urfa Milletvekili Ahmet I 
IMeİk'ıin önergesi. 

'Millet İMeclisi ıBaşkanllığına I 
>Ilği : Millet Meclisi Genel Sekreterlik Kanunlar I 

(Müdürlüğü 2.5.1980 gün ve 7/780-4769/29023 sayılı 
yazıları.' I 

Urlfıa Milletvekili Sa'yım Ahmet Melik'iın, Tür- I 
klye Elektrik Kurumunda iğöretvlİ Yaşar Gündoğdu* I 
muin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkenceye ma- I 
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ruz kalması neticesinde öldüğü iddiasıyla ilgili ya
zılı soru ömeıngeSİİnde yer lalam hususlar ihalkkınldaki 
bilgililer aşağıdaki maddelerde 'belirtilmiştir. 

i«Klomıail Rızgari» adlı yasa dışı gizli 'bir örgütle 
ilişkileri '-tespit edilen şahıs'lardan Yaşar Gündoğdu 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığımın yazılı emri' üze
rime 1'8.4.1980 ıgünü saat 10.00 sırailaırında Türkiye 
Elektrik Kurumu cümle kalpısı önünde gönevllilerce 
•yakalanmış 'Ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne geti
rilerek nezarete alımmuŞ'tıır. 

Sanığın üzerinde yapılan aramada, orak - çekiç 
ive yıldızdan 'teşekkül eden ibir almiblem, ille «I. ((Ku
ruluş) Kongresinin Türkiye Halkına Bildirisi Tür
kiye 'Devrimci Kiömünlist Partisi Kuruldu» başlığım 
taşıyan 'beş 'sayfalık ıbir 'broşür (bulunmuştan. Söz ko
nusu Ibroşünde TDKP kuınuluŞunia a'it tarihi Mjgi ve
rildikten ve TDKP'mim, Ulusal Demloknatik Halk 
Oevnimi İle 'bugünkü siistemim yıkulmıası yerine sı
nıfsız, ordusuz, herkesin toplumsal ürettime yetenek
leri ölçüsünde katıldığı ve toplumsal üretimden İh
tiyacı kadar pay 'aldığı bir devlet sistemlinin kurul
ması: için 'mücadele ıveri'Miği 'belirtildikten somırıa 
iKürit ulusunun devlet kurma hakkı dahili olmıak üze
re kendi kaderini özgünce tayin dtrnıeisiniih saivuinul-
düğu da ifade 'edinmektedir. 

Sanığın, üzerinde bu mıahiyette bir bıiöşürün 'bu
lunması dalhi yıkıcı, bölücü örgütlerle iliş'kİSİi /oldu
ğuna dair yapılan tespitleri: doğrulamaktadır. 

IBu dunumdan dolayı nezarete alınan ıslamak 
19.4.1980 günü saat 01.15 sımailarında rılezaröthanedie 
'fcaıfalsından yarallı olarak bulunmuş ve durumu be-
lirlieyan Ibir zabıt varakası tanzim edilerek derhal (Nu
mune Hastanesine kaıldırıılmıiştır. Aiynı igün salat 08.30 
'sıraiarıınıda tedavi edilmiekte 'olduğu basltanede öl-
müşitür. 

Sanığın ölümü ile ilgili soruşturma An'kara Sıkı
yönetim Askeri Savcılığınca yapılmıalktadır. 

L ıtmsan haklarına dayalı mil i demiokraltik, iialik 
ve ısioısyaiî 'bir hukuk devlelti olan Türküye Ouirnlhuırij-
ydtinin ihalen işibaşında bulunan hüküm'etiındn (tçiişleri 
Bakanı sıfatıyla, işkenceyi inisanılık dışı ıbir davranış 
olarak karşıliamiaim tabidir. 

2, Hadiselerle ilgili 'olanak yakalıaman sarukUara 
kanun hükümleri dairesinde muamele yapılaması üze
rinde 'hassasiyetle durduğumuz ve takip ettiğimiz blir 
husustur. Sanıklara siyasi düşüncelerinle ıgöre laırkilı 
muamele yapulmasını demokrasi anlayışı ile 'bağdaş-
tırm'alk mümkün değildir. 
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3. Ollaiya Yenilmalhalle Cumhuriyet Savcılığınca 
el 'komuıllmuış ve ilgisi IMilbami'yle taihlkifoalt evrakt An
kara Sılkıyönetıilm Komutanlığı Adli Müşavirliğimle 
intikali ettirilmiştir. Talhkikat henüz neticelenmemiş
tir. v 

Soruşturma netiiiceislınde, Yaşar Gündoğda'mun' 
ölümümde sonumluiykları tespit edilletnılter h'aikkımlda 
gerdk'Iıi1 mTuarneîienlim yapılacağı şüphesizdir. 

4. Bakanlığımız, olay sanıklarının normali1 sor-
ıguılıacmıa 'usulleri: dışıma çılkılkırak salahiyet hudutları
mın aşılması suretiyle 'kötü muameleye maıraz 'bıra
kılmasını tecviz etmıemıelfctedir. Kanunsuz dafvramıişla-
rım cezaısrz' bıralkıHmıalsı ıveyai unıutturalimalsı gilbli 'bir 
'tutum benlimısemniıemiiştir. 

Türk zaibıltafsıınım olay ive 'saınılklar karşısında ta
rafsız ve adli! olma vaisifıınıım korunması hususunda! 
gerekli baissiaisiyet ıgösterilmelktedilr. 

İBilIgilerimie arz ed'eri'm. 
Orhıaın Erten 

(Devlet Balkanı 'Ve 
tfoişleri Balkan V. 

2. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 
İlinde meydana gelen olaylarla faillerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve İçişleri Ba
kan Vekili Orhan Eren'in yazılı cevabı. (7/783) 

Millet Meclisi Başkanlığına: 

Aşağıdaki sorularımın laizınılık. hükümeti Başba
kanı ıSü'leymam Demire! tarafından yazılı olarak ce-
vaiplaindırılmaisı hususunda gereken işlemini ifasına 
müsaadelerimizi arz ederim. 

Saiygıilanımıla. 
Kars Milletvekili 

Tuulguit Artaç 

Soru ve medenileri : 

ıKaıns IBarOsuınum Olağanüstü Genel Kurulunda, 
Hükümetinizin icraatı 'meyanumda Kars'taki tatbikatı 
dille ıgeltiren kararların mevzuu 'bazı huısuisiaırdıatoi en-
dişelbriımi 24.1.1980 taırihffli ismiinliize çektiğimi ıtdlıdte 
belirtmilşltiim. Buina Ihir celvaip alaımıayımca, 5.2.1980 ta
lihimde Millet Meclisi Gerte! Kurulumda igündem dı
şı yaptığımı konuşmada da, Kaırs'fcajki şen'i taltbikatı 
'ifade etmiştim. Bütün 'bunlara rağmen, Kars'a karşı 
•olİatn düşmanca hareketleri âdeta iğöıtmemezlilkten (gel
diniz. İşkence timlerimizin sayesinde geçenlerde 5 
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heimşeırimiz tarlasında katledildi. Şimdi aldığımı iz bir 
haberde İse, uzuin seneler Milü Eğitimle ihliizmiet eden 
İsmet 'Paşa İlkolkuılu Müdürü Kemal Şivahamlı da 
katledilmiş bullumımalktaid'iır. 'Bu harekeltleir tesadüfi de
ğildir. Evvelce belirttiğimi gübi özeli yetiştirilmiş' ve 
sadece sizden emir aldiğımı iifad'e 'eden Emniyet Mü
dürü Salih iş ilk ile O'nun işkence ve katliamı ekiple
rimin bu meselelere vesile olduğu şüphesi yaygın hail
dedir. Bunun 'yanında, avukat toplumıuına dahi iş
kence ve savunma hakkımı <kısıt!a(ma reva görüldüğü
ne göre 'bu noktada Hükümetinizin dikkatini çekerek 
aşağıdaki hususların (aıçıklaınmasıni: «Bitiyorum. 

1. İşkence iılie öldürülen Oruç ıKoriklmaz'ım falil
leri polisler midir? Poliits fee, baiklarıındıa şimdiye ka1-
dair nıe i'şilem yapılmııştır? 

2. 28.4.1980 günü okulun önünde öldürülen rah
metli iKemaî Şivalhanil'ı'niin öldürüllmfö Medenileri ile 
öldürenlerim bianigi 'siyaisıi düşünceye salh'ip olduikılları? 

3. Tarlasıinıda öldürülen ve içinde 4 yaşında bir 
çocuğum bulunduğu iDömlinci aiilesıinin öldürütorıe nıe-
denteri, valkifiiyie sağcı olaralk Ibillinen 'bir gencin De-
nıirei aliıles'Jnden K©m,all lismlindelkıi Ikiiışli taraflımdan 
öldürüldüğü 'şüphesiyle lıadi'seniin vaikli olduğu gaze
telerde yer almrştiir. Bu busuısitakii talhkükatın ve aınaş-
tiırmıallarıın mıahıiyeti il'e Kars . Emniyet Müdürünün 
katliamla ilişkisi olup olmadığınım? 

4. Avukatlara karşı yapılan 'kamum dışı, afhiak 
dışı davranışlardan ötürü 'şümdiiye fcadaır Hüküm'eti-
-nizce müselbbıip'leırli 'balkkında ne 'gibi işlem yaıpıllmi'ş-
tıır? Sonuçta ne gi'bi tedbirler ailımtaıştır? 

5. ıKars'tıa Valiniz Feyzi ıBaiysam'lia yaptığım bir 
görüşmede «IB'en Hükümetim Valisiyiim, ondan emlir 
lallırımı» d'dmeik sureıtiyle görevini ve görev bududuınu 
ibölirümiş'tiir. Emniyet Müd'ürü 'Sallilh Tşı'k ise, «Ben 
IB'aış'balkan Demire!'dem emir alırım. O'ma karşı me
sulüm» deımek suretiyle O da nasıl 'bir görevli oldu
ğunu açilklalmıalktadi'r. Vallisi ve Emniyet Müdürü Dev
let yönetiminden bu kadar uzaklaştığıma, Kars'ta 
Gumhuriyet Halk Partisi men'supllarımia, sol' düşünceli 
ıgençliğe ve kamu ıgiöreVi lif a ed'en avukatlara karşı 
işkence, 'katliamı ve ö'ldürme baidisıelleri üst düzeye 
çıkmış oîmaisı nedenliyle ıbu ilki görevliyi Kars'ta tut-
mıaikt'ai devaım edecek misimiz? 

6. K'aırs'talki işkence, katliam ve öldürme ihaidi-
aeteriınüın üzerinle yürümeyi düşünmekte misiniz? Ted
bir alimaldığınnz takdimde millet, tarih ve adalet önün
de doğacak mesuliyetlerinizi İdralk etmekte mıisinl'z? 
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TC 
İçişiari (Bakanlığı 10.6.1980 

Emniyet Gerteli: Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. iB. 1 
Sayı : 126434 

Konu : Kars Milletvekili Turgut 
Artaç'ın önergesi. 

ıMililet M.ecliisii Başkanlığına 
İliği : a) (Millet Meclisi Başkanlığı 6.5.1980 ıgiin 

ive Kanunlar .Müdürlüğü 7/783-4775/29064 sayılı ya
zıları.; 

ıb) Başhakarıhk Par. ile ISşkiıler D. Bask. 12.5.1980 
Igün ve 05297 'sayılı yazıları. 

'Karis 'Miılletvdkili Sayım Turgut Artaç'ım, Sayım 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Salyım BaşaakialnMi 
(tarafımdan cevaplamdinlmıasımı uygum 'buıl'duikliarı ya
zılı soru önergesinde yer alam hususlarla ilgili bilgi -
leır aşağıdaki rnıaddeterıde belirtilmiştir. 

1. Yapılan bir libbarı değerldnıdiren güvenlik kuv
vetlerince Kars İl Merkezimde 8.1.1980 (günü girişi
len opeıra'syonlar nıetidesiiımde, THIKP - C illegali yılkı
cı gizili örgüte hağlı bir hücre meydana çıkarılmıştıır. 
Bu hücrede faaliyet gösterdikleri tespit edilen Oruç 
Korkmaz ive arkadaşları suç ailıdt ve tidlilleriyle bir
likte yakalanmışlar ve iadam öldürlroe, yaralama, si
lahlı 'tehdit, fidye isteme, gasp, mesken kurşunlama 
ve homıballlarna filllerümden sanık olarak halklarımda 
düzdnlenıen tahkikat evrakıyla 14.1.1980 günü Sıkı-
yönetilm Komutanlığıma sevlkadiılmıiışülerdir. Sanıklar
dan Oruç Korkmaz Sıkıyönetim Komutanlığınida 
gözaltında bulunduğu <sıraida hastalanmış ve 17.1.1980 
'günü 'hastaneye şevki s ir asımda ölmüştür. 

Sanığım ölümü ile ilgili olarak orta'ya atılan işkdm-
oe liddiiıaları üzerine Sıkıyönetim Askeri Savcılığımda 
yürütülen toalhkakalt sırasında tutuklanan .emniyet 
nrıenisupları 21.3.1980 tarihimde yapılan duruşmada, 
iddia edilen (işkence fiili ile herhangi 'biır liglerinim1 

ıbuluinımıadığı 'anlaşıldığımdan serbest hitfakdmaışlarıdır. 
2. İsmetpaşa İlkokulu 'Müdürü Kiemal Şiivdban-

ıli'oğlu'muin öldürülmıesii olayımın failleri 16.5.1980 gü
nü !suç laileitlieri silah ve homlbaları ile 'bir hücre evin
de yakalanmışlardır. Faillerin THKP - C 'adlı gizli 
örgüte hağlı biır hücre teşkil ettikleri tespit edilimıiş-
tiır. İMıalktulü, MİT ive polis ajaını olduğu, dalvaya iilhıa-
ınet ettiği igerıelkçeisiyle öldürdükleri 'kendi ifadelerim-
öan anlaŞılmiştur. 

3. Kars ilimde 24.4.1980 günü tarlada çalışmak -
ıta olan Demirci ailesinden 5 kişimin iöldürülknesd lalıa-
yı jandarma görev 'bölgesinde meydana gdlimlilşltiır. 
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Bu itibarla olayla ilgili saruş'turima İl Jandarma Alay 
Komutanlığımda yapılmış ve tahkikat evrakı Sı'kıyö-
ıneilm Komutanlığıma tevdi ddimiştiır. 

Demirci ailesine mensup Kemal Demirdi 'adlı şa
hıs, 1978'den heri Kars'ta meydana gelem 'birçok 
anarşi ive terör haddesinin 'faili olarak zabıtaca aran
makta iken, 27.4.1980 tarihimde İstanlbuJ'da yalkıa-
lanmıış 've Sıkıyönetim Komutanlığı adli makaımların-
oa tütuıklanmışitır. Bu şahsım THKP - C/Ac!ilcıiter 
fraksiyonu Kars sorumlusu olduğu anlaşılmıştır. Ha
disenin Kemal Demirci'mim hu durumu İle ilgili ol
duğu 'sanılmaktadır. Olayım faili olahilecek kiimılikleıii 
tespit edilmiş bazı şahıslar za'bıta kuvvetleriınce aran-
.maktadür. 

Tahkikatım mahremiyeti prensibi mazara alıına-
rak; olayla ilgili soruşturmanın mahiyeti ve seyri 
hatkkımda daha fazla 'açıklama yapmanın mahzurlu 
olacağı hususunum takdir 'edilmesi gerekir. 

IBazı 'kişi ^e çevrelerce muayyen 'neticeler isitülhsal 
etmek (maksadıyla çıkarılan, aslı esası O'hnıayan it
hamlarla iitilbar ledilmdmiesi icap eder. Kars Emımiyet 
'Müdürünün 'kaltllıamla ilişkisinin olup olmadığı şdk-
limdekl soru, 'bu mevi itham ve iıfturalardan İkaymalk-
laindığı intiıbaını uyandırmıalktaidır. Bu soru idimde 'yal
ıtan suçlama ite Karis Emniyet Müdürüinün herhaırtgi 
'bir ilgisi yo'k'tur. 

4. Kars'ta bugüne 'kadar herhangi hiir 'aivuikata, 
önergede İddia edildiği şekilde kamuna aykırı ve ah
lâk dışı hüç'bir diavrainii'şjta 'buiunuıllmalmışittr. Bu iddia-
iraun da gerçdkle ilgisi yoiktur. 

5. Sayın önenge sahibi Kars'ta 'bulunduğu sıra
da, Kars Valös'i ile yaptığı görüşirnede ile mdr'keZiın-
da ive /bilhassa Paaaırcık Kasahasımda güvenlik kuv
vetlerince yapılan operasyonları kımataış ive valiye 
tallimiait verici tavır taikınmıışitır. Kendi'süme hir V'allİ'ye 
emir /verme durumunda olmadığı vali taraflımdan ha-
tırlaifci'limi'ş ^e kanun hükümleırfain tatbik edi'leceği 
ıvalzife icahı yerine getirileceği ifade edillmiişltiır. 

Emniyet -Müdürüne atfedilen sözlerin de gerçeği 
yansıtmadığı ve Kars Emniyet Müdürü Salih 'Işık'ım 
önerge 'sahihi ile hiç karşılaşmadığı, kemdisiınü tanı
madığı anlaşılmıştır. 

İşlemen .suç'lairla iıllgü olarak yakıallanıan saniiklaır 
'halkkihda, siyasi düşünde ive Udanıaatlfârii değil işledlik-
lari suçlar nazara alınarak kanuni miuiamdle yapıl-
maktadur. 

6. Anarşi ve organize terörle topyekûn müca
deleye girilmiştir. 'Hükümetinıiiz tenorun kökünü ku-
rutlroalk azmiımdedir. :Milli hayatımızın en (buhranlı 
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dönemlinde en ağır şaıntilar altımda i'şibıaişıınia gelen Hü
kümetimiz 'bütün mesullye'tferlnl müdrik, olarak va
zife yapımialfct'adıır. lAinıaırşi ive terörle (mücadele ücap 
elden hütün tertip ive tedbirler alınmıştır. Durtıma 
göre yenii tedbirler ihdais edilip tatbikata konulacak
tır. 

Bilgilerine afrz ederim. 
Orhan Enen 

ıDelvlbt Balkanı ve 
İçişleri (Balkan V. 

3. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtolanın, j 
Tokat - Zile İlçesinde gözaltına alınan vatandaşlara 
işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet J 
Bakanı ve İçişleri Bakan Vekili Orhan Erenin yazılı 
cevabı. (7/785) 

29.4.1980 

ıMillet Meclisi Başkanlığımla 
Aşağıdaki soırularıimıiım İçişleri Bakainı taraffımıdlaın 

yazıllı olarak cevaplalndırıillmaisiınia delalet buyurullma-
•sıınn ısıaygılaırimlia arz edenim. 

Tokat 'MiUdbvdkM 
iFaruik Demiiırtola! 

1.. Tokat'ın Zile İlçesinde 18.4.1980 günü 37 va-
ıtanıdiaişılmu'ziın gayri 'sıhhi şartlar içinde gözaltına alın-
tnuş Ve 7 gün devamlı Işkenc©İbre Ve gayri ûınsıami 
imıuaimeMere talbi tutulmuş olduklarımı teber alDdı-
mıız mıı? 

2. Yozgait'ton gelem ıKOımamdb Biriliği (Komutamı • 
Yüzbaşı Oktay (Uğur Şimışek'ln 'bu işkenceleri 'yürüt
tüğü ve Savcı Şbvkbt ıKızıltuğ ile işbirliği İçinde ol
dukları hakkımda (ihbarınız var mı? 

3'J Bu 37 iiştoeınioe gören klişiideın 31 tanesinin liiş-
Ikenice gömdüğü, cereyana 'tutulduğunum hekimi rapor
ları lillie 'salhit olduğumu 'biliyor ımıusutniüz? 

4J (Adı geçen Birlik KJoimıutıanı hakkımda soruş
turma açmıayı düşünüyor musunuz? 

5. Aramıaliarın gayri liinlsainıi olarak yapıldığım, Ikıapı 
Ve ıstanldıîk odalarımın tekmelenerek 'kırıldiiğıim,, İkaırı v!e 
ikıoeanııın yaîtalk odalarıma uyurken girtll'düği ve yatak 
kıyafetleriyle dışarı alınıp usulsüz ve zalimce aırarnıa 
yaipamliar 'haikikınidia ne gibi işlemler düşünüyorsunuz? 

TC 
İçişleri IBaikiaJnilığı ' 1Ö.6.İ980 

Özel Kafam Müdürlüğü 
TBMM Ülb İlişkiler Bürosu 

.Sayı .i 11-13/1304 
Miiîleit Meclisi Başkanlığımla 

iliği : 6 Mayıs 1980 gün ve Kanunlar 'Müdürlüğü 
7/785-4782/29090 sayılı yazılan. 

— 354 
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Tokat • M ilıet vekili Faruk Dernlirtolıa'mıiin. Bakaınlı-
ği'mıza •yönelttiği ı«Tokat - Zile ilçesinde gözaltına 
alınan vatandaşlarla işkence yapıldığı ididliıaîsımia iliş
kin» yazılı soru, önergesine ait 'bilgiler aşağıda su-
ınıulmıuŞ'tür. 

Tokat - Zille İlçesinde 5 Mart 1980 Çaırşıamlba gü-
<nü sağ ve sol görüşlü öğrenciler in; çat ışıması ile (baş
layan olaylarda 2 ikiiışi ölmüş ve 16 kişi de yarallan-
rnıştır, Suçlu'Hainn yakalanması İçin güvenlik kuvvet
lerince operasyonlar yapılmış ve soruşturma Ziille 
C. Sal ve ılığında yürütülmüştür. 

Olaylarla ilgiısl tespit edilen sağ ve sol görüşlü 
samıklardan .sol görüşlü 4.5 sanııkta'n 23 klşıi tutukilam-
mrış 22 ikiiışi hakkımda da gıyabi tuıfcukllamıa kaimin 
verilmiştir. Sağ görüşlü 37 sanıık 18.4,1980 günü ya-
pııifan operasyonda yakaillanarak C. Salvc ılığımda göz
altına alınmış ve bunılardıan 13 IkiışE .tutulkliaıraariak 24 
'kişi 'seıtbest ibii-iaikıillmuştır. Gozaltınıa aliinaınıların hep
si halklkınıda dava açillmış lolup, d'osyaliarı peyderpey 
Ankara' Silk ıyönletim ;Ma!hlk;eımesı'i(nle göniderilmektediır, 

Ünlerigede ileri 'sürülen 'iddiaılar üzeirinıe yaptırılan 
liinüdlemo sıomıucuında iidıdialları. kıainitliayacak 'kesim de
li 'lıî.ero raistllainıılaimiamıştıır. 

Zile 'İılçesiiındem 15 valUanidıaşın Adlallelt İBaikainlığıma 
yapmıiş •oliduklaırt şikâyet üzerime, ididliıallıariın tialhlkliki 
liıçin Adıallet iBaikanlığımdian Ibir mülettiış göreVlendlirlil-
miş olup, Zile C Savcısı, !K'omıanıdo Bölük Kölmıutîa-
mı ve İlçe Emniyet Kjomiseri hakkımda sotü'şiturma 
iaçılmüştır. 

iMıalhikbme kararıma dayalı olarak !bazı meısken-
lerıde yapııllam aramıaiüaır sırasında kapı ve saindık odıa-
!llarijnnnı ikır'ıldığı hususundaki İddialar Zile C. Savcı-
llığımüa s'oruşturulimialktadır. 

Aırz ederim.-
Orhan Eren 

(İçişleri Bakam V. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğanın, Kahramanmaraş ta meydana gelen sel fela
keti sonucu yapılan çalışmalar ile bölgedeki bazı işçi 
ve üreticilerin haklarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Koksal Toptanın yazılı cevabı. 
(7/786) 

ıMiiılet IMıecilL'fs! IBıaşkanlığımai 
Aşıağıdialkii soruımıun Saîyıın (Başbakan Süleyman 

'Demıiirbl taıra'fıındiaın, yazrli lolairak yamnitlaınidırıllmiaisıina 
aıracılığıınızi! 'sıaygiîiarımilia niicıa edierüım. 29.4.1980 

'Ka'hrıa'mıajnlmıairialş 'Miiilbbvekıil; 
iHüseyim Doğam 
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1. NJiaın ayı başlaırımda Kahramanmaraş'ta mey
dana 'gelem sel feilıaikeiıi insan ölümüne, yüzlerce bina
nın ağır, orta !ve az miktarda hasarıma, him'lerce dö
nüm leikili arazi ile 'bir o kadar arazimin kulilamıılımaz 
haile igeîlmesûne yol açmış. On'bimfcrce dikili 'ağaç yok 
olmuş, yüzbunlerc© kilotgram zahire ve hayvan yemi 
kaybolup, hasarlardan 'köy yolları ile merkezi yolar 
geçilmez olmuş, IbJrçok köprü yıkılmış bulunmakta-
dır. 

a) İBu hasarlardan dolayı Kahralmaınmaraşlta kaç 
kişi 'ölmüş? Kaç bina hasar görmüş? Ne kadar eki i 
arazi zarar igorüp ne kadaırı kullaınıllmaz haile gelmiş
tir? Yok olaın dikili ağaç miktarı nedir? Ne kadar 
zahire, 'gübre, saman zarar görmüştür? 

iM'dVou't sellerden kaç köyün1 yolları bozulmuş? Ne 
kadar karayolu kullanılmaz duruma girmiş? Kaç 
köprü yıkılmıştır? 

!b) iKahnamanmaıraş'ta sel felaketliyle ilgili özeli 
'bir Jimıar iîskân kuruluşu lile yolılıaırıın ivedilikle yaipıl-
ması halkımımdan. YSE vs IKaınay ollarıma ali11 bir ma-
kihe parkını kurmayı düşünüyor musunuz? 

c) Sal felaketimden dolayı Kahraimainmaraş'a bu
güne kadar igönderilen ladiilı yalrdıım miktarı nedir? 
ıBun<un ıaırtmn'1'rrnaisı yönünde çalışmalarımız var imidir? 

d) ıSei felaketime uğrayanlarım harç erteıleimıeferii 
yapıldı mı? Felaketzedelere yapılması 'gereken başka
ca bir yardıim ıvair mıdur? 

>e) 'Hükümetümizim başa gelmesinden sonra prag-
ramnidıaın çıkarılanı Türktağlu - Narlı karayolunun, 
özelikle se! felaketiındem sonra karayolu ulaşımı ba
kımından bu yolun sağladığı imkânı gözönüne ala
rak lbu yolla ilgili çaüiışmıaılaırı yeniden !başla!tacak mı
sınız? 

2. Afşin - Ei'bistaln tek tesislerinde Fo'ster Wibel-
ler Tnteroontimental Corporoitıan'a bağlı olarak çalı
şan ve Türk Gez - İş Sendikasına kayıtlı olarak ça
tışan 1 200 civarındaki işçiler, Türk Bez - tş Sendi
kası Cfe ydki uyuşima/lığınım Türk Bez ? Tş Sendikası 
lehimie meibieelenım'esiindein sohira, dayanışma aidatla
rımı adı 'geçen bu sendikaya ödeimekltedider. Ödenen 
para sırf hu ay 60 bin TL. yi 'bulmaktadır. Bu du
ruma rağmen : 

ıa) Türk Be's - İşle yapılain toplu sözleşmeye ve 
ımıalkalmımızdaın en som çıkarılan 7.1.1980 'gün ve 1980/1' 
sıayıüı tg:mieîıgeye rağmen bu işçilere gemiye dönük bak-
•Jlaırı neden öd&nımeımdkiteldıir? 

ıh) Ç,ok acı olaylar yaşamış olan Kahraimaintrıa-
raş'ım hassas 'bünyesinde, Tariş dekime benzer olayla
rım mieydaınıa 'gelmemesi içirı yasalar, hukuk kararla
rı ve 'toplu iş sözleşmesine tak yönlü hareket ederek 
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uymayan İşverene «geriye dönük haklarım, veriiteme-
yeceğjni» öngören TEK Kurumunun iligiHieri hak
kımda ine düşünmektesiniz? 

3. Ve nihayet Güneydoğu Tarım 'Kredi Koope-
ra'ti'fienimıe 'nohut .ve faisüiyelerimi verip 'bugüne kadar 
parasını 'allamadıkları içim perişan durulma düşlem üre
ticilerle, 'bugüne kadar Çukoibİıriıilk'dekl pamuk fi
yat farkını alamayan üreticilere ve aıyrıoa pancar 
paralarımın arta kallaın kısımlarını alamayanlara pa
ra ve fiyat farkları ne zaman ödenieceiktir? 

TC 
Başbakanlık 10.6.1980 

Parilfamenlto iiıle ilişkiler 
Daire iBaişkanlığı 

Sayı : 05391 
Millet iMeolisi iBiaşkanhğına 

İıfgi : 6.5.1980 gün ve 7/786-4783/29091 sayılı ya
zımız. 

IKahramianimıaraş Milletvekiili Hüseyin Doğan'm 
Sayın ıBaşbakamııimıza tevcih ettiği .«Kalbramanmiaırtaiş' 
ta meydainia gelen sel 'felaketi sonucu yapılan çalış
ılmalar ile bölgedeki bazı işçi ive üretlciileriin halklllartnıa1» 
dair yazılı soru önergesine 'Başhakan adına ceıvalbı-
mız eik olarak sunuimuşitıuT. 

•Bİ'ıHgi ve gereğimi "saygıyla arz ederini. 
Koksal Toptan 
Devltet IBalkianı 

Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan'ın, 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesine Başbakan adına cevabımız : 

27 - 28.3.1980 günü Kahramanmaraş İlinde mey
dana gelen sel ve heyelan afetinden 8 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir. 

Afet sonucu (hasar tespiti yapılan yerlerde) 680 
konut yıkık, 236 konut orta, 276 konut az hasar gör
müştür. (Ek liste 1) 

Bu ilde 47.261 dekar arazi zarar görmüş olup, bu
nun para karşılığı 291 309 400 TL.'dır. 4.369 dekar 
arazi kullanılmaz hale gelmiştir. 

1 116 430 adet meyva ağacı ve fidanı zarar gör
müş olup, bunun 7 000'i meyvalı ağaçtır. Bu 'ilimize 
23 050 adet ücretsiz meyva fidanı, 10 000 adet bağ 
fidanı tahsis edilmiştir. 

Ayrıca 4 değirmen zarar görmüş olup, para kar
şılığı 7 656 567 TL. zarar gören 17 adet hayvanın pa
ra karşılığı 209 000 TL.'dir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca mez
kûr ilimize 5254 sayılı Kanuna göre 100- ton arpa to
humluğu tahsis edilmiştir. 
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İlden gelecek Hasar Tespit Rapor ve cetvelleri 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ulaştıktaki 
sonra, Bakanlıkça 2090 sayılı Kanun ve 7/16642 sa
yılı Yönetmeliğe göre icap eden' muamelenin yapı
lacağı bildirilmiştir. 

Mevcut sellerden hasar gören ve kullanılmaz du
ruma giren karayolları ve köprüler : 

Yolun Acft 
Yolun Hasar 
Gören Tülü 

Kahramarımaraş-Göksun yolu 
Göksuın - Elbistan yolu 
Kahramanmaraş - Narlı yolu 
Kahramanımaraş - Andırın yolu 
Kahramanmaraş - Bert iz yolu 
Süleymanlı yolu 
Kahramanmaraş - Kozludere yolu 

Toplam : 
Hasar Gören Köprüler : 

92 Km. 
65 Km. 
29 Km. 
70 Km. 
62 Km. 
18 Km. 
15 Km. 

351 Km. 

Kahramanmaraş - Narlı yolunda : Narlı Köprüsü 
Kahramanmaraş - Göksün : Klavuzlu Köprüsü 
Göksuın - Elbistan yolu : Kömür Köprüsü 
Göksün - Elbistan yolu : Karaahmet Köprüsü 
Göksün - Elbistan yolu : Falyan Köprüsü 
Kahramanmaraş - Andırın yolu : Yenlicekale Köp
rüsü 
Kahramanmaraş - Andırın yolu : Ölçü Köprüsü 

Narlı - Türkoğlu yolu; Narlı'yi Türk oğlu ilçesine 
bağlayan bir yoldur. Devlet yolu bu ili diğer bir il© 
veya bir (ilii bir ilçeye bağlayan yoldur. Narlı - Türk
oğlu yolu Devlet yolu tarifine uymamaktadır. Narlı, 
lil merkezine Devlet yolu ile bağlıdır. Türkoğlu ilçe
si de aynı şekilde 11 merkezine Devlet yolu ile bağ
lıdır. 

Narh - Türkoğlu yolu, sel afetinden hasar gör
memiştir. Yolun norma! bakımı yapılmaktadır. 

3.4.1980 gün ve 8/627 sayılı Kararnamenin (âfet 
bölgelerinde alınacak tedbirlerin) 1 nci maddeslinde, 
«afetzedelerin yiyecek, hayati ve zaruri 'ihtiyaçları 
ile geçidi barınmalarının karşılanması» uygun görül
müştür. 

Bu madde gereği, 

Afetzede ailelerin acil yardım ihtiyaçlarında kul
lanılması içlin Valilik emrine, 2 500 000 TL.'lık acil 
yardım ödeneği gönderilmiştir. 

Afetzede ailelere yapılan hizmetlerin devam ede-
ıbilmesli için acil yardım süresii, 25.4.1980 gününe ka

dar 15 gün uzatılmıştır. Afetzedelerin tüm acil ihti
yacı 'karşılanmıştır. 

3.4.1980 gün ve 8/627 sayılı Kararnamenin (afet 
bölgelerinde alınacak tedbirlerin) 7 ve 8 nci madde
sinde «afete maruz kalan ıköylü ve çiftçinin banka 
borçlarının ertelenmesü, yeni kredi yardımı yapılma
sı, işyeri hasara uğramış esnafın banka borçlarınım 
ertelenmesi ve yeni kredi yardımı yapılması» uygun 
görülmüştür. 

Bu madde gereği, sel afetinden zarar gören aile
lerin borçlarının ertelenmesi İmar ve İskân Bakan
lığının 7.4.1980 gün ve 7828 sayılı yazısıyla, 

— Ticaret Bakanlığı, 

— Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
— TC Ziraat Bankası Genel "Müdürlüğü, 
— T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü, 
— Ticaret Bankası Genel Müdürlüğünden isten

miştir. 

Hazineye borçları olanlar var -ise borçlarınım er
telenmesi İmar ve İskân Bakanlığının 7.4.1980 gün 
ve 7829 sayılı yazısliyle Maliye Bakanlığından isten
miştir. 

Mal varlığının büyük bir kısmını kaybeden afet
zedelerin ticari borçlarının Özel Bankalarca ertelen
mesi ve Bankalar Birliği marifetiyle ek kredi imkân
larının sağlanması konusu Afet İşleri Genel Müdür
lüğünün 30.4.1980 gün ve. 10-268 sayılı yazısiyle Ma
liye Bakanlığından listen mistir. 

Yapılan inceleme neticesinde, işyerinde Türk -
Bes - İş Sendikası ile 28.12.1979 tarihinde 1.8.1979 
tarihinden geçerli olmak üzere toplu 'iş sözleşmesi im
zalandığı, işyenimde çalışan 1756 'işçiden 900 işçinin 
Türk Bes - İş Sendikasına üye bulunduğu ve bu 'işçi
lerin 1.8.1979 tarihi itibariyle toplu iş sözleşmesinden 
faydalandığı, geriye 'kalan ve Türk Bes - İş Sendika
sı üyesi olmayan 800 işçinin 1.2.1980 tarihinde da
yanışma aidatı ödedikleri ve bu tarihten itibaren top
lu iş sözleşmesinin getirdiği bütün hak ve menfaat
le r den f ayd al an d i r ı İdi ki ar ı anlaşılm ı ş t ir. 

Bu durumda, sendika üyesi olmayan 'işçilerin, da
yanışma aidatı ödemek suretiyle sözleşme hükümle
rimden geriye dönük olarak faydalanıp faydalanma
ması hususunda taraflar arasımda anlaşma sağlana
madığı takdirde, ihtilafın mahkemece halledilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 

356 
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Kahramanmaraş 27 - 28 . 3 . 1980 Tarihlinde 
Meydana Gelen Afetin Genel Durumu 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

îiçe 

Merkez 
Afşin 

. . Andurun 
FJıbisten 
Göksün 
Piazıaroık 
Türkoğlu 

Köy veya Mah. 

53 
20 
•1.1 
37 
18 
2 
4 

Hasar T. 
Yapdamfflaır 

40 
14 
11 
31 
17 

4 

Ağıır 
Hasar 

.146 
176 

7 
289 
•39 

3 

Oırta 
Hasar 

48 
.28 

5 
131 
23 

3 

Az 
Hasar 

78 
23 
16 

141 
17 

1 

145 119 680 236 276 

5. — Rize Milletvekili İzzet Akçalın, İstanbul 
Fatih Camii içindeki Kütüphaneye ilişkin Devlet ve 
Kültür bakanlarından sorusu ve Kültür Bakanı Tev-
fik Koraltan'ın yazılı cevabı. (7/791) (1) 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın 

Metin Musaoğlu ve 'Kültür Bakanı Sayın Tevfik Ko-
raltan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini arz ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

1. İstanbul Fatih Camii şerifi içinde asırlardan 
beri kütüphane olarak kullanılagelen ve 'binlerce kıy
metli kitabın mevcut 'bulunduğu kütüphanenin, kapa
tıldığı ve buradaki (kitapların başka mahallere nak
ledildiği doğru mudur? Hangi tarihte ve ne sebeple 
kimler tarafından kapatılmış ve kitaplar halen nere
de muhaif aza edilmektedir? 

2. Bu kütüphanenin kapatılarak, kıymetli eser
lerin ibaşka mahallelere nakledilmiş olmasıyla; Vak
fın şartı İhlâl edilmiş (bulunmakta mıdır? 

3. Camii şerif içindeki kütüphane, halen ne gi
bi hizmetlerde kullanılmaktadır? Bu tahsis kimler ta-
raifından yapılmıştır? 

4. Yüz yıllardan heri inanan insanların tetkik 
ve araştırmalarına açık tutulmuş olan ıbu kütüphane
nin tekrar ihya edilmesini ve buradan İbaşka mahal-

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Devlet Ba
kanının cevabı. 21.5.1980 tarihli 86 ncı Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayımlanmıştır. (7/791) 

lere nakledilen kıymetli eserlerin tekrar 'bu yere nak
ledilmesini düşünmekte misiniz? 

Cevabınız müspet olduğu takdirde, bu kütüpha
neyi ne zaman tekrar 'hizmete açacaksınız? 

TC 
KüMir (Bakanlığı 9 . 6 . 1980 

Kütüphaneler Genel 
Müidürlüğü 

Sayı : KGM/02/500.0-2646 

Konu : Fatih Kütüphanesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli, 6.5.1980 tafih ve 7/791-4790/29113 sayılı yazınız, 

İstanbul Faltih Kütüphanesi ile ilgili olarak Rize 
Milletvekili İzzet Akçal 'tarafından istenen bilgiler ek
te gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tevfik Koraltan 
Kültür Balkanı 

1. Sultan I nci Mahmüd tarafından 1742 yılın
da, Fatih Camii'nin kılble tarafında hir kütüphane bi
nası inşa ettirilerek, Ibu zamana kadar caminin içinde 
'bulunan kitaplar 'buraya nakledilmiş ve Fatih Camii' 
nin kılble tarafında Ihir pencere kapı haline getirile
rek kütüphane 'binasının camii şerifle irtibatı sağlan
mıştır. 
Fatih Kütüphanesi 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Ka

nunu gereğince 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığına 
devredilmiş ve hizmetini sürdürmeye devam etmiş
tir. 
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1956 yılında binada zamanla meydana gelen bazı 
çatlakların tehlikeli Ibir durum arz etmesi ve il Ba
yındırlık Müdürlüğünden yetkili bir heyetin «Mez
kûr Ib'ina duvarları, temellerinde vukua gelen gayri 
muntazam çöküntüler hasebiyle harici taş duvarla mü
temadi çatlamalar binanın tavanını teşkil eden ke
merlerde mülhim ve tehlikeli çatlaklar husule getirmiş 
bulunmaktadır^ 

Bina, faali hazır durumu ile muvazene teşkil et
mekte ise de yer sarsıntısı veyahut temellerde husu
le gelecdk ıslaklılk ve kuraklık dolayısıyla mevcut arı
zaların büyümesini ve binaenaleyh kubbenin yıkılma
sını mucip olabilir. 

'Bu itibarla binanın esaslı bir şe'kilde tamirine ka
dar binanın tahliyesi icabetmektedir.» diye verdikleri 
rapor üzerine 'Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Ma
kamınca binanın derfaal tahliye edilerek kitapları ile 
eşyanın Süleymaniye (Kütüphanesine nakline ve kitap
ların ve Ikütüphanede umumi istifadeye arzına karar 
verilmiş ve 5 188 yazma, 319 basma olmak üzere top
lam 5 507 kitabı bulunan 'kütüphane, vâkıfın şartına 
uygun olarak yıllardan beri yerli ve yabancı araş
tırmacıların istifadesine arz edilmiş olup hizmete de-
va'm etmektedir. Koleksiyon «Devr-i Hamidi Kata
logu» ile «Defter-i Kütüpfaane-i Fatih'te kayıtlı olup 
Ibütiün dünya ilim âlemi ıbu koleksiyondalki eserlerin 
tam basılmış listesinden haberdardır. Kütüphaneye 
sonradan ibrahim Efendi, Tımovalı, Albdülgani Ağa 
v.b. koleksiyonlar vakıfedilmiştir., Taşınma işlemi ta
mamlandıktan sfonra bina Vakıflar idaresine teslim 
edilmiştir. 

Fatih Kütüphanesi koleksiyonu ile bu kütüpha
neye sonradan vakfedilen ve yukarıda adı sayılan 
koleksiyonlar, yufkanda da söz konusu edildiği gibi, 
1956 yılından beri Doğunun <ve islâm âleminin en bü
yük yazma kütüphanelerinden birisi olan Süleymani
ye Kütüphanesi'nde faulunmaikta, yerli ve yabancı 
araştırmacilar Fatih Kütüphanesi koleksiyonundan 
burada istifade etmektedirler. Süleymaniye Kütüpha
nesi n'de ayrıca 'istanbul'un çeşitli senitlerinden, bina-
rmın harap olması; başka maksatlarla 'kullanılması, 
yıkılıp ortadan kalkması vb, sebeplerle bugün kulla
nılmayan kütüphane binalarından toplanarak getiril
miş lOO'e yakın koleksiyon mevcuttur. Kitaplar bu 
kütüphanede sühunet, rutubet kontrolü, zararlı böcek 
mücadelesi ve sağlılklı bir havalandırma ile korun
makta, yazma eserlerden tam olaralk anlayan perso
nelce okuyuculara sunulmaktadır. 

2. Fatih kütüphane binasının çökme tehlikesiyle 
(karşı karşıya olması sebebiyle buradaki 'koleksiyon 
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asıl binasından çıkarılmış olmakla beraber, aynı ga
yeye hizmet eden bir başka kütüphane binasına yer
leştirilmiş ve Okuyucuların istifadesinden alıkonulma-
mıştır. 

3. Kütüphane camii şerifin içinde değildir. Ca
miin kıble tarafında, Sultan I nci Mahmut tarafın
dan inşa ettirilmiş müstakil bir binadır. Bina «Fatih 
Eski Eserlerini Onarma Derneği» vasıtası ile restore 
edilerek Kur'an Kursu haline getirilmiştir. Söz ko
nusu kütüphane binasının intifa hakkı Vakıflar ida
resince Fatih Eski Eserlerini Onarma Derneğine veril
miştir. 

4̂  (Ecdat yadigâr bir vakıf müessesesinin yaşatıl
ması ve şart-ı vâlkıfa uygun bir şekilde hizmetinin 
sürdürülmesi için, halen istifade edilir bir durumda 
olan Fatih Camii Kütüphane binasının intifa hakkı 
Bakanlığımıza verildiği takdirde cami ile irtibatlı ol
ması da 'dikkate alınarak, Islâmi eserlere ağırlılk ve
rilen yeni bir koleksiyonla bugünkü neslin yararla
nabileceği bir kütüphane faaline getirilmesi mümkün
dür. 

6. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Buca 
Cezaevinde görevli bazı askeri personele ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Koksal Toptan'ın 
yazılı cevabı. (7/797) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdalki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman 

j Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
I delalet Ibuyuruknasını saygılarımla rica ederim. 

2 . 5 . 1980 
Çorum Milletvekili 

Mehmet Irmak 
Özeti : Buca Cezaevinde bazı güvenlik askeri per

sonelin, kişilere, maneviyata, Kur'an-ı Kerime, istik
lâl Marşına, Türk Büyükleri tablolarına ve tutuklu
lara karşı şeni tecavüzleri. 

1. Adalet Bakanının emriyle hangi cezaevlerin-
j de genel arama yaptırılmıştır? 

2. 24 Nisan 1980 günü Buca Cezaevinde yapılan 
aramalar için (kaç ekip teşjkil edilmiştir? Polis, Jan
darma ve sıkıyönetim görevlilerinden rütbeli, rütbesiz 
kimlerin hangi tim veya ekipleri teşkil ettiklerini, tim 
veya ekiplerin teşkilinde ve muhtelif cezaevi koğuş
larında aramayla kimler tarafından görevlendirildiği
ni açıklar mısınız? 

3. Otuz civarında milliyetçi görüşlü tutuklu ve 
'hükümlülerin bulunduğu koğuşta, arama görevlileri
nin tahrikleri sıonucu ne gibi olaylar olmuştur, bu 
türlü olaylar için ne gibi Ibir muamele yapılmıştır. 
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4. Milliyetçi görüşlü tutuklu ve hükümlülerin bu
lunduğu koğuşta duvarlarda asılı bulunan takvimde
ki Türk büyüklerinin tabloları yırtılmış, parçalanmış 
mıdır? Yaşayan veya rahmetli «Atatürk dahil» hangi 
portre veya portreler arama görevlisi ekip tarafından 
tahrip edilmiştir? 

5. Tutuklu ve bükümlülerde bulunan milliyetçi 
eserler ile (Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim parçala
narak ayaklar altına atılmış ve çiğnenmiş midir? 

Devlet adına görev yapan kişilerin ıbu iğrenç dav
ranışlarının amacı yalnızca kader kurbanlarını tahrik 
ve o anda kendilerine karşı suçlar işleterek devletle 
karşı karşıya getirmek midir? Yoksa içlerindeki ha
basetin dışa vurması mıdır? 

Milli vicdana karşı işlenmiş bu en ağır suçların 
failleri halkettikleri müeyyidelere çarptırılacak mıdır? 
Yoksa, palyatif, basit tedbirlerle mi yetinilecektir? 

6. Aynı anda siol görüşlülerin, anarşi ve terörist
lerin barındırıldığı koğuşlardan enternasyonal komü
nist marşı söylenmesi ve duyulması üzerine milliyet
çi tutuklu ve hükümlülerin İstiklâl Marşı söylemeleri 
karşısında, (görevli bazı güvenlik subaylarının milli 
marşımızı söyleyenleri susturarak yere yatırmak sure
tiyle zavallı tutuklu ve hükümlülerin sırtlarında tepin
melerini, tekmelemelerini insanilik dışı, işkence sayı
yor musunuz? Bunlar Cumhuriyet Hükümetinin kader 
kurbanı vatandaşları değil de volga mahkûmları olsa
lardı bu şeni muamelelere devlet adına da olsa ma
ruz kalabilirler miydi? 

Bu vahim ve çirkin ıolayı planlayan ve uygulayan
lar başta Jandarma Alay Komutanı Vekili Binbaşı 
Tevfik Eraslan beraberinde Jandarma Üst Teğmen 
Veli Baş ve Teğmen Şükrü Şenalp'tir. Beraberlerinde 
polis ve erattan kimselerde bulunmuşlardır. Bunlar 
hakkında yapılacak kanuni muamele sonucunda bilgi 
verir misiniz? 

7. Cezaevi müdüriyet ve savcılığının olay önce
sinde ve sırasın'da aktif veya pasif olarak tutum ve 
davranışlarını tasvipkâr buluyor musunuz? (Bulmuyor
sanız işlem ve tedbirleriniz neler olacaktır? 

TC 
Başbakanlık . 10.6.1980 

Sayı : 05392 
Parlamento ile İlişkiler 

Daire (Başkanlığı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.5.1980 gün ve Kan, Md. 7/797-4803/29178 

sayılı yazınız. 

11 . 6 4 1980 O : 1 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Sayın Başba
kanımıza tevcih ettiği «Buca Cezaevinde görevli (ba
zı aslkeri personele» dair yazılı soru önergesine Baş
bakan adına cevabımız ek olarak sunulmuştur.: 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederimi; 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği «Buca Cezaevinde görevli 
bazı askeri personele» dair yazılı soru önergesine 
Başbakan adına cevabımız : 

Soru : 
1. Adalet ©akanının emriyle hangi cezaevlerinde 

genel arama yaptırılmıştır? 
Cevap : 
1. Ceza İnfaz Kurumlarında genel bir arama ya

pılması -muhtelif tarihli bir çok genelgelerle teşkilata 
duyurulmakla beraber bu ıkonu ile ilgili genel arama 
emri Yurdumuzdaki tüm Ağır Ceza Merkezlerinde
ki cezaevlerini ihtiva eder şekilde 17.3.1980 gün ve 
15780 sayılı grup tel ile verilmiştir. 

Soru : 
2. 24 Nisan 1980 günü Buca Cezaevinde yapılan 

aramalar için 'kaç ekip teşkil edilmiştir? Polis, jandar
ma ve sıkıyönetim görevlilerinden rütbeli, rütbesiz 
kimlerin hangi tim veya ekipleri teşkil ettiklerini, 
tim veya ekiplerin teşkilinde ve muhtelif cezaevi ko
ğuşlarında aramayla kimler tarafından görevlendiril
diğini açıklar mısınız? 

Cevap : 
2. Yukarıda tarih ve numarası belirtilen tel ara

ma emri üzerine İzmir (Kapalı Cezaevinde 25.3.1980 
tarihinde emniyet ve jandarmanın iştiraki ile arama 
yapılmış ancak aramaya iştirak eden güvenlik kuvvet
lerinin kâfi miktarda olmaarnası sebebiyle daha geniş 
kapsamlı bir aramanın faydalı olacağı düşünülerek, 
bunun için Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı ile 
temasa geçilmiş ve gerekli eğitim hazırlıkları tamam
landıktan sonra tamamen Sıkıyönetim görevlilerinin 
denetim ve sorumlulutkları altmda istenilen genişlikte 
arama 24.4.1980 tarihinde yapılmıştır. 

24.4.1980 tarihinde yapılan bu arama Ulaştırma 
Okulu Eğitim Merkezi ve Sıkıyönetim Tali Bölge 
Komutanlığının sorumluluğunda İzmir İl Jandarma 
Alay Komutanlığının teknik yönden yardımcı olması 
şeklinde planlanmış ve aramada : 

a) İzmir Emniyet Müdürlüğünden yetkili bir so
rumlu, 10 bayan polis, 15 komiser, 189 polis memu
ru, 1 çelik yelekli tim, 1 sis ve gaz ekibi ile 1 bomba 
ekilbii 
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lb) Ulaştırana Okulu ive Eğitini Merkezi Tali Böl
ge Komutanlığından 3 bölüklü bir güvenlik taburu ile 
1 sıhhiye ekibi. 

c) İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığından Alay 
Komutanı ile 2 üst rüUbeli subay. 

d) (Bornova 4 ncü Jandarma Komando Alayın
dan Alay Komutanı ile 3 Komando birliği. 

e) Buca Cezaevi Jandarma Koruma 'Bölüğü ve 
cezaevi personeli, görevlendirilmiştir. 

Ekipler 8'i jandarma 7si polis olmak üzere 15 ki
şiden teşkil edilmek suretiyle 28 ekip teşkil edilmiş, 
ekip komutanları olarak Jandarma Subay ve Astsu
bayları ile Emniyet Kuvvetinden bir Komisere görev 
verilmiştir. 

Soru : 
3. Otuz civarında milliyetçi görüşlü tutuklu ve 

hükümlülerin bulunduğu koğuşta, arama görevlileri
nin tahrikleri sonucu ne gibi olaylar olmuştur, Ibu tür
lü. olaylar için ne 'gibi bir muamele yapılmıştır? 

Cevap : 
3. Arama sonunda 24.4.1980 tarihli umumi ara

ma zaptı tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığına tev
di edilmiş ise de Ibu zalbitta, yazılı soru önergesinde 
belirtilen suç niteliğindeki olaylara ait bir bilgiye rast
lanmamış, önergede belirtilen hususlar suç ihbarı vas
fında ikalbul edilerek İzmir C. Savcılığınca 1980/8887 
sayı ile ıhazırluk tahkikatı açılmıştır. Bu tahkikat he
nüz sonuçlanmamıştır. 

Soru : 
4. Milliyetçi görüşlü tutuklu ve hükümlülerin bu

lunduğu (koğuşta duvarlarda asılı bulunan takvimdeki 
Türk büyüklerinin tabloları yırtılmış, parçalanmış mı
dır? Yaşayan veya rahmetli «Atatürk dahil» hangi 
portre veya portreler arama görevlisi ekip tarafından 
tahrip edilmiştir? 

Cevap : 
4. Cezaevinde genel arama yapılmış, bütün hü

kümlü ve tutukluların üzerleri, eşyaları ve koğuşları 
aranmıştır. Bu arada sağ görüşlü olanlar da aranmış
tır. Türk büyüklerinin duvarlara yapıştırılan, portrele
rinin arkaları, genel aramanın tabii Ibir sonucu ola-
ra!k aranmış olup, tou uygulamanın halkaret kastına 
rnalkrun olduğu kanaatine varılamamıştır. 

Eşyaların aranması ve kitapların araştırılması so
nunda dağılma meydana gelmiş ise de bu hareketin 
cezaevinde yapılan genel aramanın kaçınılmaz bir 
neticesi olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Soru : 
5. Tutuklu ve hükümlülerde bulunan milliyetçi 

eserler lile Kutsal Kitabımız Kuran-1 Kerim parçala
narak ayaklar altına atılmış ve çiğnenmiştir? 

Devlet adına görev yapan kişilerin bu iğrenç dav
ranışlarının amacı yalnızca kader kurbanlarını tahrik 
ve o anda kendilerine karşı suçlar işleterek devletle 
karşı karşıya getirtmek midir? Yoksa içlerindeki ha
basetin dışa vurması mıdır? 

Milliyetçi vicdana karşı işlenmiş Ibu en ağır suç
ların failleri hâk ettikleri müeyyidelere çarptırılacak 
mıdır? Yoksa, palyatif, basit tedbirlerle mi yetinile-
cektir? 

Cevap : 
5. 30 civarında sağ görüşlü hükümlünün bulun

duğu koğuşta iki kişinin eski yazı bildiği bunlardan 
birinin Kuran-ı Kerimi okuyabildiği ve ona ait bir 
Ikitabın da olmadığı sadece 'koğuşa ait olduğu söyle
nen cüzleri kısmen dağılmış -bir Kuran-ı Keriim'tin 
mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Soru : 
6. Aynı anda sol görüşlülerin, anarşist ve terörist

lerin barındırıldığı koğuşlardan enternasyonal komü
nist marşı ısöylenmesi ve duyulması üzerine milliyetçi 
tutuklu ve hükümlülerin İstiklâl Marşı söylemeleri 
karşısında, görevli bazı 'güvenlik subaylarının milli 
marşımızı söyleyenleri susturarak yere yatırmak sure
tiyle zavallı tutuklu ve hükümlülerin sırtlarında te
pinmelerini, tekmelemelerini insanlık dışı, işjkenee sa
yıyor musunuz? Bunlar Cumhuriyet 'Hükümetinin ka
der kurbanı vatandaşları değil de valıga mahkûmları 
olsalardı bu şeni muamelelere devlet adına da olsa 
maruz kalabilirler miydi? 

Bu vahim ve çirkin olayı planlayan ve uygulayan
lar başta Jandarma Alay Komutanı Vekili Binbaşı 
Tevfik Eraslam beraberlinde Jandajmıa Üsteğmen 

t Veli Baş ve Teğmen Şükrü Şenalp'tir. Beraberlerin
de polis ve erattan kimselerde bulunımuşlardır. Bun
lar hakkında yapılacak Ikanuni muamele sonucunda 
bilgi verir misiniz? 

Cevap : 
6. Arama esnasında koğuşlardan teneffüshaneye 

alınan hükümlü ve tutuklular, aramanın emniyeti ba
kımından yere yatırılarak üzerleri aranmış, bu sıra
da hükümlü ve tutuklular İstiklâl Marşımızı söyleme
ye başlamışlardır. Bu anda görevliler tarafından ge
reksiz, haddi aşan ve suç teşkil eden bir hareketin va-
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ki olup olmadığı yulkarıda Ibahsi geçen hazırlık tah
kikatı sonunda anlaşılacaktır. 

Soru : 
7. Cezaevi müdüriyet ve savcılığının olay önce

sinde ve sırasında aktif veya pasif olarak tutum ve 
davranışlarını tasvipkâr buluyor musunuz? Bulmuyor
sanız işlem ve tedbirleriniz neler olacaktır? 

Cevap : 
7. Arama, Sıkıyönetim Tali Bölge Komutanlığı 

tarafından tamamen Sıkıyönetim görevlilerinin fiili so^ 
rumluluğu altında tamamlanmış ve fbu planlamada ce
zaevi C. Savcısı aramaya memur komutanının refaka
tinde ve ona yardımcı olarak görevlendkMmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Koksal Toptan 
Devtet Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 6 . 1980 Çarşamba 

Saat : TBMM Birleşik Toplantısından Sonra 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre CHP ve 
MSP Millet MecM gruplarımın müşterek önergesi. 

. 2. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
3. — Meclis Araştırması önergeleri. 
4. — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri alma 

tezkereleri. 
5. — İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre Adalet 

Komisyonunun geri listeme raporu. 
6. — MiEet Meclisi Başkanlığı tezkereleri. 
7. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış

tay Başkanlığının 1978 Mali Yılı Kesinhesabına iliş
kin Millet Meclisli Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu. (5/52) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1980) 

8. — Çalışma süreleri sona eren Meclis Araştır
ması Komisyonlarına yeniden süre verilmesine ilişkin 
Başkanlık önerisi ile Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. 

9. — İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğru
dan doğruya Gündeme alınma önergeleri. 

10. — MSP Millet Meclisti Grubunun, İçtüzüğün 
19 neu maddesine göre önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açıik bulunan üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

11. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 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 olayım 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. — Afyonkarâhisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10|/49) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı 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 Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşımn; 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 Milletvekili 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 Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 



100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 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 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 x 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 10î2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

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 Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürüflüğünce 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 Buldıanİı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasım saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meelisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
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: tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 
17. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
tik verilmesi konusunda Anayasanın 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 Başoğkı 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 
nci, JMillet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

19. — Denizli Milletvekilli 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 iliş'kin 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 Müfiit 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 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 İçtüzüğünün 102 ve 
1013 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

29. — Antalya Milletvekilli 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 Milletvekili 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) 

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

32. — Trabzon Milletvekilli Ertoz Vahit Sudçmıez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka

nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumlundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 nci, Millet 
MecM çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

33. — Denizli Milletvekili Admıan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/69) 

34. — İzmir Milletvekilli Erol H. Yeşdlpınar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezinin 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 Milletvekilli 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 üişkin 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 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişikin önergesli. (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
rımca bir Meclis Araştınmıası açılmasına (ilişkin öner
gesi. (10/73) 

41. — Konya MiUdtvdkil Ahmet Çobanoğlu ve 
14 arkadaşımın, tahsisi kâğıt dağıtımındaki yolsuz
luk iddialarını açıklığa kavuştuıranak 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 Irmak ve 9 ar
kadaşının, taom satış kooperatifi erli öle bağlı kuru-
luşiarındaM 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) 

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. (10/76) 

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) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğkı'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 İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

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

4., — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
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
gesi. (6/33) 

6. — Niğde Milletvekili 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) 

9. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından 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) 

11. — Mardin Milletvekili Abdülkad'ir Timurağa-
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* 
nından sözlü soru önergesi (6/45) 

13. — Çorum MlüetvekıiÜ Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

14. — Sivas Mifetvekli Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi. (6/60) 



— s 
15. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü- I 

metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

17. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK^in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilîşkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

18. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına iİişkin 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 Blektromekanik Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

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

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

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

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Bıuldanlı'nım, I 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarma ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) I 

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

26. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, I 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından söalü soru öner- I 
gesi. (6/72) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so- I 
rüya çevrilmiştir* | 

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

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

31. — tzmıir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin 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 ilişlkin 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 Basan 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 soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka İlere tayin edldiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

39. — Ankara (Mllefcvekli 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. — Isfcanibul Müetvekli Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

41. — Sivas Milletvekili Ali Güribüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id-

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



diallanna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

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

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

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

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

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

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

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

49. — Gazlîanltep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan s&zlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

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

51. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına Mis
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. — Kasıtamıone Milletvelkili 1. 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 Eşiîefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/135) (*) 

55. — Bolu MüetveMii Avni Akyoi'un, TÖB -
DER'in Bolu'dalki icraaıtianna Miskin Milli Eğitini 
Bakaaınıdan sözlü soru önergesi (6/136) (*) 

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

60. — Bolu Milletvekilli Müfit Bayraıktar'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 Balkanından 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 Hazi*an 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) 

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



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, Swas 
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. — tzmir 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) 

77. — İstanbul 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-

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 

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 MiHetvekili 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

98. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

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

100. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un, 
İndirimli 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) (*) 

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

105. — Urfa Milletvekilli 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, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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110. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

111. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin 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 Başoğiu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

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

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

116. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'm, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

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

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

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

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

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

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



125. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınma 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, 
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 sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

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

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

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonfcarahisar 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 İçişleri 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) 

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

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

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

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

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

143.j — Antalya Milletvekili 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 Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

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

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

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

148. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara 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'ın Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

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

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 



— 10 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 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) 

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 meydana 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 Bakanından sözlü soru önerge-
si. (6/215) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişiklin 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 Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

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

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

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

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

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

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

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

168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nıın, dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin 
Başibalk'anıdan sözlü soru önergesü. (6/255) (*) 

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

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

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Weto Fargo 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 Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

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

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

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

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişlkin Milli Eğitim ve içişleri baklanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

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

178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündefc'i bazı öğretmen
lere ilişklin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/247) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsünıdekİ bazı öğ
rencilere ilişlkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 
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180. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

181. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

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

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

185. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişik in Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

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

187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişiklin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'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 ilüşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) (*) 

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

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ilişkin Maliye Baklanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

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

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

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

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

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
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) (*) 

197. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihanıyla ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Balkanından 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 ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nın, kayıp olduğu iddia edilen bir 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 mükeHefityetine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu-
DüzeeMe gösterilen «Babayiğit» adli filime ilişkin 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 
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 
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208. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev-
'lerinden alınan 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 Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,. 
(6/300) (*) 

210. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Ankara Gülveren Lisesindeki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/3011) (*) 

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

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru 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 Akçaıl'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) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so^ 
rüya çe vrilm iştir, 

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, 
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'den bu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesij 
(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'nm, 
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 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-
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'nuh, 
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
sinin 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) (*) 
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234. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mın, 
Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş 
Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

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

236. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/336) (•) 

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

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

240. — Rize Milletvekili izzet 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 önergesi (6/343) (*) 

' 242. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarla faillerime 
ilişkin İçişleri Balkanından 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 içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

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

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

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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü 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 ile 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 içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi, (6/328) 

252. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, 1 9 7 5 - 1979 yılları arasında yapılan alım 
ve ihalelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

253. — tçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu' 
nun, MKE Kurumunun bazı mamullerinin konsinye 
usulü ile satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi, (6/358) (*) 

254. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, iki tutuklunun Adana Askeri Cezaevinden 
kaçması olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/349) 

255^ — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Ku-
tan'ın, bazı konsolosluklarımızın işçilerimize karşı 
tutumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/350ı) 

256^ — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, Uluslar
arası Para Fonuyla ilişkilerimize dair Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/354) (*) 

257. — Aydın Milletvekili Selamı Gürgüç'ün, si
lah kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanın s'an sözlü so
ru önergesi. (6/355) (*) 

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

259, — Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın, 
Çay - Kur'da yasa dışı işlemler yapıldığı iddiasına 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

260^ — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
13.11,1979 -. 12.2,1980 tarihleri arasında işten çıka
rılan işçiler ile görev yerleri değiştirilen memurlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360ı) (*) 

261, — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
21 Şubat 1980 tarihli Demokrat Gazetesinde yayım
lanan «Yorumsuz» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi, (6/352) 

262, — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
dış temsilciliğimize ait binamn özel toplantıya tahsis 
edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesij (6/353) 

263, — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın, 
21 Şubat 1980 tarihli Demokrat Gazetesinde yayım
lanan «Yorumsuz» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi, (6/361) (*) 

264, — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba
zı emniyet mensuplarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/362) (*) 

265, — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Anadolu Ajansında görevli 12 kişinin işten çıkarılma 
nedenlerine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

266. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın, 
akaryakıt ve gübre yokluğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/365) (*) 

267. — Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Ak-
kuş'un, çevre kirlenmesinin önlenmesine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/366) •<*) 

268. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun - Şebinkarahisar - Alucra karayoluna 
ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/367) (*) 

269. — Erzurum Milletvekili Çetin Bozkurt'un, 
Aşkale - Kükürtlü Kömür Ocağı işçilerinden iş akit
leri feshedilenler ile bazı işçilere işkence yaptığı iddia 
edilen emniyet görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/368) (*) 

270. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiç-
mez'in, Türk parasının değerinin düşürülüş nedenle
rine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/369) (*) 

271. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu-
nun, 29 Nisan 1980 günü Ankara Basın Yayın Yük
sekokulunda meydana gelen olaylarda Sıkıyönetim 
Komutanının tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/364) 

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

(Millet Meclisi 94 ncü Birleşim) 


