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1. — Kars Milletvekilli Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

2. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde

leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

4., — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

5. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk, toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak- için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVÖS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

7. — îçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
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maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sik ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
ma'ddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

9 .— îstanîbul Milletvekilli Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

10. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Derniryollarınca Güney 
Afrika'nın tscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. — Zonguldak 'Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ye bu konuda alınması gerekli 

tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

13. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini v© bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

14%, — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı (bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

Ö 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edüen 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-
verln, hayalî 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 i. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
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
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. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dİm'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz-

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

me ve terlik ihracatına ve bu mamulleri 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gencin, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liramn üzerinde btorcu 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) 

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

12. — 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) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya 'ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

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

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 



ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Aihmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (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 
KuFun, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin 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. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
dan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — 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) 

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

25. — 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 Balkanından sözlü soru önergesi 

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

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeteri 
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/4ö) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman* 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye 'açılmamıaşının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 



iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

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

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

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yık Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan' sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıfctırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortalköy İlçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD üle yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, (işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39̂  — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan Hine bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan 'MUletvekîIi Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın -atamalarının yapılmadığı iddiasına 
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43., — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon Hine bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 



45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara iüşkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Şatosun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur
maz'in, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 

bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güjneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyisleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına 'karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağıma lüşkıio Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana. 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin tçıişfleıli Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başjbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 



iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli 'Milletvekili Ataettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze = Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
ıbazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk takslidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Mıilletvekil'jı Mehmet 
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 

7 — 

ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/82) 

73s — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Batoanından sözlü som önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
fıaaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl-
mıasına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-
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ramıma ilişkin Başbakandan sözlü sonu 
önergesi (6/105) (1) 

77s — Muğla 'Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydıniıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından ısözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ım, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde «üne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyeleniniın Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 .tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya v© Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86̂  — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat timzaflıanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru. önergesi (6/98) 

88. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişten Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir « Çeliık 
Fabrikalarına işçi alımımdan vazgeçildiği 



iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü sonu önergesi (6/100) 

90. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ai'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim. Kurulu üyeliğine ya
pılan bir aCamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-, 
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

94. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

95. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

ı ' 
96. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-

gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy

lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

97. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, CEırrkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

98. — Hatay 'MMetvekiii Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

99. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesün'in gayesine 'ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

100. — Erzincan Milletvekili 'Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin Içişlerli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar, 
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Üklenen Ek *1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili §ihasi Altıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

3. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 

•••>• ^B>< 

Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

4. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 5. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) pağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 6. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

I-< « • — ' < • • • 

(9 uncu Birleşim) 


