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GENEL GÖRÜLME VE MECLİS ARAŞ-

TIRIMAJSI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1.: — Konya MMetlvekili Saİilm Erel%, Konya İM 

Beyşehirİlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tini Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

2. — tamir Miltotivekfti Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin ülasjürma B^anradan sözlü soru önergesi 
(6(372): yy-:::.: 

3. — Manisa Milletvekilli Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan (gezilere ilişkin Barbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

4. — Bitlis Mü'letvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişki" Barba
kandan sözlü soru önergesi (6/3'83) 

5y — Adana MillöCvekil'i Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana • Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

6. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, yalbancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

7. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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8. — İzmir Millelüvekiili Rüştü Şardağ'ın, Türki
ye'de düzenlenen leftltüıvaiere ilişkin Kütür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî 
Eğitini Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarruf
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/398) 

10. — İzmir Milletvekili Rüşitü Şardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

1 1 . — İzmir Mile'tfvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdirimesiyle 
ilgffî girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önengesi (6/400) 

12. —Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi K6/401) 

13. — Hatay Milletvekili AJbdurralhman Demirtaş' 
m, tsdemir'm Irakta yapmış olduğu demir saiış bağ-
laritisma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 

14. — Diyarbakır Müetvefcili Mahmud Altuna-
kar'ın, dış ülkelere yaprlan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

15. — Adana Milletvekili Metin üstünel'm, F&ko-
ibiırfilk"kı yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İstem Oımhuriyetmin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
(bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri; Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/40S) 

17. — Hatay MMetlvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'dı vatandaşlarımıza 
karşı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/406) 

\W. — Diyarbakır Milletttvdcili Mahmud Alituna-
kar'm, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve MM 
Eğittim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/408) 

(Devamı aıfcada) 
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19. — Hatay MJlleltivekili' Mu*tala Murat Söfc-

menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anaklolu^iati 
olaylara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru «öner
gesi (6/409) " • 

i20. — İstanbul M'illeüvdcili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önerigesi (6/411) 

211 i — İstanbul Milletvekili Sabit Paltümlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına, ilişkin Barba
kandan sözlü soru önerlgesi (6/412) 

22. — İstanbul Mlletivefcili Sabit Baituımlu'ııun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

23. — Kionya Miütittv^kili Salbri Innak'ın, okul ki
taplarında ikullamıliması yasaklanan sözcüklere ilişlkin 
Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önengdsi (6/421) 

24. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'kı, ya-
'kınları aranan bazı vaitandaşların yurt dışına çıkış
larına taihdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/422) 

25. — Adana MMİetvekili Cüneyt Gaover'in, Yoz
g a t - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddıia'sına ilişfkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/423) . 

İ6. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, Suu
di Arabistan HükÜmetiriin Hatay doğumlu vatandaş-
İarıımıza uyguladığı vize engellemıe«ine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 
.-..i. 27. -»•, İstanbul MMietvekii Salbi't Baltuımılu'nun, 
uygulamaya konulan yaltLrım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

28. — Ad^a;rMİte«vekui Cüneyt Ganver'in, 12 
Eylül 1980 günü yayınlanan ilik bildiriyi hazırladığı 
'İddia edilen bir kaimu görevlisine ilişkin Başbakandan 
tföz&ü ıoru önergesi (6/427) 

.29. r - EskişeÜir Millefevelkidi Mün'ir Sevinç'in, hü-
iküm (giyen bir başkorriiserin terli ettirildiği iddiasına 
İlimin îçşljeri Balkanından «(özlü soru önergesi (6/428) 

30. — Adana M'iıüeWe!kili Cüneyt Canver'in, eği
tini enstitüsü me2^nu bazı öğretmenlerin ilköğretimde 
'görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi ^6/429) 

311. — İstanbul .MilÖtJvekiiH Sabit Batomlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişlkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

32. — İstanbul MiltativeMi Sabit Baltuımlu'nun, Is-
tanlbuî, AnkaraveIsapıir belediyelerce^ alınan üsit dü
zey yöneticilerine ilişlkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

33. — istanbul Milletvekili Sabit Batumîu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başlbakandan söz
lü soru önerigesi (6/433) 

34. — Istanfbul Milletvekili Hüseyin Aivni Güler' 
in, banker ve bankerzedeflere ilişkin Başlbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

35. *•* Diyarbakır MillöfiveŞtiH Majıtnud Altujıakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağı
na dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 
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KtANUN TABSARI VE TESKUFLERÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


