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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı 
Kesinıhesalbına İlişkin Türkiye Büyük 
(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/2) (S. Sayısı : 6) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1988) 

2. — Cumhurbaşkanlığının 1986 Ma
lî Yılı Kesinhesabına ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Raporu (3/255) (S. Sayısı : 7) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1988) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yer alan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız 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 
iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Anayasanın 99 un
cu, içtüzüğün 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 MECLlS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMLER 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 

Ertüzün ve 27 arkadaşının, dış borçları
mızın 1984 - 1987 döneminde artması
nın nedenlerini, bu artışın ekonomik, si
yasal ve sosyal etkilerini ve konu ile il
gili olarak alınaıbilecek tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/3) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 
Çetin ve 26 arkadaşının, enflasyon ve 
hayat pahalılığının ekonomik ve top
lumsal yaşamda yarattığı sorunları ve bu 
konuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/4) 

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) 

(Devamı arkada) 



2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tii-
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 «icraatın içinden Programı»nda 
Kütahya ili Merkez ilçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin 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) 

5. — 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) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adnan Menderes Havaalanının 
teknik donanımının eksik olduğu iddia
sına ve diğer havaalanlarında da bu tür 
eksiklikler bulunup bulunmadığına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/15) 

8. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir iline yeni bir 
televizyon yansıtıcısının ne zaman kuru
lacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/16) 

9. — (Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri 
arasında hangi ülkelerden ne miktar borç 
alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/17) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Güneş: 
Gürseler'in, fitre, zekât, kurban derisi 
ve bağırsakların toplanmasında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının 
başarılı olamadıkları iddiasına ilişkini 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/18) 

11. — Tokat Milletvekili Kâzım özev' 
in, yapımı tamamlanan Tokat il merke
zindeki doğumevinin hizmete açılmama
sının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/19) 

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

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

tS/LER 


