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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi 
(10/12) 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
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SEÇÎM 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

il. — 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 

' Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygula

madaki aksaklıkları konusunda Anayasa
mn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî istihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yollan konusun
da Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

6. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası üe birleşmesinden" önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
tırma'sı açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1988) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve" 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du~ 



rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 ;nci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının asfcerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

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

3. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'naı, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine iMşikin Miiliî. Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (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 Milletvdkili 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 Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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

9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

10. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 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 ilişjkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

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

13. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişjkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 



14. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

16. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30)-

17. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

18. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin' Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

19. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunatf yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

21. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 

bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/37) 

23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

25. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunu

nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun 
Aynı Kanunun 34 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkralsınm Değiştir i tmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Ra
porları (1/115, 1/117, 2/2) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma Tarihi: 26.2,1988) 

2. —: Kastamonu 'Milletvekili Hüseyin 
Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının, 4.10.1983 
Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu-



nun 18 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Raporu (2/18) (S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 22.2.1988) 

X 3. — '2872 Sayılı Çevre Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/2) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 
24.2.1988) 

4. — Çalışanların Tasarruf i arının Teş
vikine Dair Kanun Tasansı ve Sağlık ve, 
Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 17) (Dağıt
ma tarihi : 26.2.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös-
(erir. 

m» 


