
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1988 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 6 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SÖZLÜ SORULAR 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
,1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yeralan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tarışmasız bir biçimde yerine getirmesi
nin mümkün olmadığı iddiasıyla Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/1) (Gö
rüşme günü : 11.2.1988) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
idiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) (Görüşme günü : 11.2.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilen 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. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «İcraatın İçinden Programında 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Menemen - İzmir Karayo
lunun Menemen çıkışındaki üst ve alt ge
çit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/8) 

5. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının teroih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

(Devama arkada) 



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

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/11) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adnan Menderes Havalimanı' 
nın teknik donanımının eksik olduğu id
diasına ve diğer havaalanlarında da bu 
tür eksiklikler bulunup bulunmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adana - İncirlik Üssü'nün mo
dernizasyonuna ve Federal Alman Hü
kümetinin ülkemizde alçak uçuş dene
meleri yapmak için öneride bulunup bu

lunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/13) 

10. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde görev yapan hâkim ve savcılara 
ödenen tazminatın Olağanüstü Hal Böl
ge Valisi tarafından tespit edildiği iddi
asına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/14) 

11. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görev-" 
lerine son verilen, halklarında nakil iş-1 

lemi uygulanan ve müfetbişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve* Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 


