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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı: 111) (Dağıt
ma tarihi: 5.12.1988) 

X 2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bil'diriminin Sunuî'duğu-
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1987 Malî Yrlı Kesıinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
s ı : 134) (Dağılma tarihi: 5.12.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 4. — 1987 Malî Yılı Kartma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay "Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Kaitma Bütçeli İdareler 
Kösinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) 
(S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 
5.12.1988) 

3 ' 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke

nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

2. — 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) 

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

4. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so-



nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

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

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

7. — 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) 

8. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 ankadaşının, tütün tekelinin ık al -
dırıilmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiırıindeki gelişmelerim ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 «indi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

9. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sıiıgara (ithali

nim Türk tütüncülüğünü ve sıigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarım tes
pit etmek amacıyla Anayasamın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

11. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

12. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınna bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-



lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

14. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

15. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

,16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

17. — Zonguldak Milletvekili Tevfit 
Brtüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

18. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya

rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

19. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, .iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

20. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin-v 
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve ,14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile Al
gi]'' iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin••; sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

23. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söıkmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya-



sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

25. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

29. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et

mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

30. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ili skin önergesi (10/51) 

31. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alt iner ve 15 arkadaşınım, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorumların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca (bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (İÜ/52) 

32. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için aİınmıası gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 



uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

35. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

36. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

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, 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 1. 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 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili 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) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 »ayılı 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 iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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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 Bakam 
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 seker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapüacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli 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 Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân 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 öneme
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is* 
temlerin değerlendiriıknesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan 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. tstemihan 
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-ı 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
L /̂38̂  

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

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeteri 
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 



Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının 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 Milletvekili Cemal Şa-
iün'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31',-— Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullariı'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) 

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

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı 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 yıktırıMığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rızâ Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yayı 

lacık 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 ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'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* 
ler i Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

3% — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline 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 Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun plan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin 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) 

434 — 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 İline 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 ilişkin Başbakanaan 
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. — Samsun 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'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50i — 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 komutanlıklarınca 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 licarei 
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 Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

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

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

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

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
min, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 



kaç belediyemin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan 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 Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine 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 iskân 
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. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

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

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
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 Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70s — 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 soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

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

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

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde 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
masına, ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
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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
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — 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, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bıafcanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

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

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

81. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde' gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işler1! Bakanından sözlü soru önergesıi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorti 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne 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 Kadınını Tanıtana ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesıi 
(6/91) 

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

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

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

88. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş-
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leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

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

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
'iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan t>ir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — 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) 

97. — Samsun Milletvekili îrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amacılar için kul-
lanıldığV iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edi
len vatandaşların sayısına İlişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sö.îlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
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) 



104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

106. — 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) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San» 
dal Gruibu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin tu alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

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

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

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

111. — 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 



— 13 — 

118. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(1) 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö^lü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda İT.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana Milletvekilli Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekilli t. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin içişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkanı ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'ûin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
timi Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve AJİağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
t 

Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak • savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Millet vekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların, cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
dilinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana iğden olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı ısilgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Mıilletvekili M. Cev
det Sdlyi'ınıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına <ve «orunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve iSipor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
TürkçakaFın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza IIı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 

elektrik sorununa ilişiklin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge'-
i (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığınla ilişkin İçlişleri Bakanından 
sözlü soru önergösii (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Durultürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faüz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve verg!i 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormionlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

146. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ututürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 
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147. — içel Milletvekili M. îstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

148. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin 'belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibim
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önerigesi (6/262) (1) 

149. — Haitay Milletlvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KÖBÎRLÎK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
i(l) 

150. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenler/in intibaklarının 
yenliden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

151. — Adana Milletvekili M. Halilt 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

152. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın', Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

153. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve camlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri, Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

154. — Kars Milletvekilli Mahmut 
Ahnak'ın olağanüstü hal uygulaması ne

deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

155. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

156. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalannca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
0) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara-
zisiriddci suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

158. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

160. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
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1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolum bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışma'larına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

165. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İl] Yüreğir ilçesi Kâzım 
Kara bek ir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

166. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılırna-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

167. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

168. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

169. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka

rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

170. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

1 7 1 . — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

172. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

173. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi ,(6/163) 

174. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

175. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 



177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

178. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

179. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

182. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
NeidinVin, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nejdim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
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tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

186..— Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

191. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 
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192. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

193. — Samsun Milletvekili Alil Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

194. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

195. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

196. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

199. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakaa-
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

200. — Ankara Milletvekili Ömer Cift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

201. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

202. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

203. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

204. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(fi/193) 

205. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
tKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

206. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden -saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 
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207. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

208. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

209. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

210. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

211. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli tli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

212. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

214. — Afyon Mületvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

215. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öneıgesi (6/207) 

216. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

217. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İ'li Yalvaç İlçesine 
bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorumuna ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

218. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlük'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

219. — İsparta Milletvekili Ertekin Du
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ûlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

220. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nımdan ısözlü soru önergesi (6/212) 

221. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dunutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 
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222. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duıruıtürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerime ve harcama
larına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

223. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdıal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün 'başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

224. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yollan Genel Mü
dürlük 'binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/216) 

225. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine ıbağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uiuağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

226. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen tmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

227. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö
rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

228. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220>) 

229. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

230. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

231. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

232. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

233. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

234. ~ İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın. istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

235. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

236. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in-



şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

237. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna iliş'un Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

239. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

240. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

241. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

242 — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önengesi (6/244) 

243. — Erzurum Milletveküı İsmail 
KÖse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

244. — Erzurum Milletvekili İsmail 
KÖse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

245. — Bursa Milletvekili Beytulİah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

246. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önengesi (6/266) 

247. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

250. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atiflla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
©akanından sözlü soru önengesi (6/270) 

251. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

252. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu Il'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/272) 

253. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkim Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

254. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerîbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başibakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

255. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

256. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmalrnoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde Sosyali Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenllik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

257. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Aitıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesıinde vefat elden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından 'tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyaıl Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/277) 

25!8. — Ha/tay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenöğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 

politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

259. — Samsun Mililetivekili irfan De-
miralp'in, sıeçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak fayd allandırılma-
sma d'aiir Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başibakandan ısıözlü soru 'önergesi 
'(6/279) 

260. — Bursa MMötlvekili BeytuUah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde ıtnol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkim içişleri Baka
nından siözfüü soru önergesi (6/280) 

7, 
KANUN TASARI VE 

TEKLİtFUERÎYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

IIŞUERı 

1. — 320Ü sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununda Değiş'ikllilk Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayısı: 
153) (Dağıtana tarihi : 21,12.1988) 

2. — 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanu
nunun 12 nci Maddesinin Değişitirilmesi-
ne Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçişleri 
ikoımlisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı: 
154) (Dağıtma tar t ı l : 21.12,1988) 

3. — Bazı Kanunların Madde Numara
larının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa ve 
lAdaılelt komisyonları raporları (1/381) (S. 
Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

4. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) 
•(Dağıtma tarihi: 7.U1.1988) 
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5. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarisı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 
8.111.1988) 

6. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
'Maddelerinin Değiş'tirilmesin© Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.1988) 

7. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksioy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nei Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tari-
Ihii: 9.1(1.1988) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve içiışileri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi: 9JL1.1988) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaeitltin 
Kutlt'un, 3392 Saiyıh Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İlki 
Klöy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağılma tarM : 
9.11.1988) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Top'tao'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

11. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayası: 127) (Dağıtma tarihi: 23.11.1988) 

X 12. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988)1 

13. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
'Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönern Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıltma tarihi: 
23.111.1988) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetimi Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1988) 

15. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Talsarısı ve M'üllî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı : 
135) (Dağıltma tarihi: 5.12.1988) 

X 16. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
'Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

17. —1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Iışdıer 



Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

18. — RadVo ve Televizyon Verici İs-
ıtaisyönıkrmın Posta, Telgraf ve Telefon İş-
Ieteösi Genel Müldüdüğü Tarafından Ku
rulması ve îşildtilrnesii ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayaisa ve Bayındırlıik, tımar, 
Ulaştırma ve Turizm (komisyonları ra
porları (1/443) (S. Sayısı: 145) (Dağııttna 
tarihi: 7.12.1988) 

X 19. — Uydular Aracılığı, ile Denk 
Halhferllöşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve Işieitmie Anlaşmaisıeın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Düşüşleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağtaa ta
rihi : 6.12.1988) 

20. — istanbul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı terasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal tşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayıst : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

21. — Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasa
rısı ve Adalet, Sanayii ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma 
tarihi : 21.12.1988) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi: 21.12.1988) 

X 23. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma. tari
hi : 21.12.1983) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
isviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

27. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

28. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 
Tarih ve 3450 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 



Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
tşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

30. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı : 156 (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

» • • • « 

(51 inci Birleşim) 




