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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1988 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 , 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRIMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfifc 

Ertüzün ve 10 arkadaşının, gelir ve refah 
dağılımındaki mevcut durumu ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/6) 

2. — Hatay .Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeten uyarınca 'bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/7) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş

tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş-
Ismieri ve içine düştüğü durumun neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

4. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğhı ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, 'işleyişi ve yayınları ile uygula
madaki aksaklıkları konusunda Anayasa
nın 98 inöi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul 'binalarının askerî amaç
la ya da karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
'(6/3) 

2. — Tdfcirdağ .Milletvekili Enis Tü-
fcüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Balıke'sir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimlizin ihtiya
cı olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında 
'bir A.B.D. firmasının tercih edilmesinin 
nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — Siirt 'Milletvekilli Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

(Devamı arkada) 



5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
Ikin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğrötmenlere ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü soru 
önergesli (6/15) 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi 'itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında 
ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ım, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğhı'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesli (6/23) 

10. — istanbul Milletvekili Yüksel 
ÇengeTin, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yorun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bîr yazıya konu edi
len olaya litişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengefin TELETAŞ ve PTT'ye ait oldu
ğu 'belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

13. — Afyon Mlillervekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gi'bli tedbîrler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunun Geçici Birinci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmümde Kararname ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 10) 
(Dağı'tma tarihi : 10.2.1988) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkımda Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/146) (S. Sayısı : 11) 

3. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dalir 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma 
tarihi : 9.2.1988) 


