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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması gönergeleri. 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Samsun Milletvekili îr fan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

3. — İsparta Milletvekili Ertckin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları 
ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 

5. — Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dün
kü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
.araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoglu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin için
de bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması.açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

8. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen 
sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu hu-
susdaki çalışmalarını icnelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
İcr'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

3 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili Cavit Çağlar'm, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçla
rı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

(*) 4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekono
mik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şen d il ler'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

6. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

(*) 7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli 
bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/14) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

9. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu îli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sa
hip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

13. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
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(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uvarınca pörüsmesi bir defa ertelenmiştir. 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kânun 
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1992) 
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