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SEÇİM 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün 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 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre

di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

5. — İzmir Milletvekili Birgeri Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 VÖ 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 



mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çey-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına İlişkin önergesi (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî 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. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili- î. Önder 
Kırlı'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Mıitlî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili 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) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri-

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

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) 

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

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liramn 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) 

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

10. — 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) 

11. — İstanbul 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 ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

12. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 



13. — 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) 

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

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

16. — 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) 

17. — İzmir 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) 

18. — 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) 

19. — 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) 

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

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

22. — 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) 

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

24. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

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

26. — 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) 

27. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 



işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

28. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
Ihin'in, Çorum îli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum Hine bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

30. — Ankara Milletvekili Kâmıil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

31. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilıere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
Iköy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

33. — Antalya Milletvekili Hasan 
Nam-al'ın, Antalya İli Beldib'i mevkiinde 

vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırrldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
deslinin Değiştirilmesinle Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


