Şırnak'ta bir vatandaşın gözaltına
alındıktan sonra intihar ettiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi
• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören'de bir baskın
sırasında tutuklandığı iddia edilen kir
silere ve bir Devlet Bakanı ile İçiş
leri Bakanı hakkındaki iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önerge
si
• Tokat Milletvekili Ahmet Fev
zi İnceöz'ün, Tokat-Zile İlçesi tarihi
kütüphanesine ait 2500 kitabın Ço
rum Kütüphanesine nakledilmek is
tendiği iddialarına ilişkin Kültür Ba
kanından yazılı soru önergesi
• Nevşehir Milletvekili Meh
met Elkatmış'ın, Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyüne gölet
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru
önergesi
• Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak-idil İlçesinde bölgeyi
terk eden halkın üzerine, bölgeye ge
ri dönerlerken Şırnak Alay Komuta
nının ateş açtırdığı iddialarına ilişkin
içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi
• Artvin Milletvekili Süleyman
Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısın
dan ülkemize giren bazı ziyaretçile
re ilişkin Sağlık Bakanından yazılı so
ru önergesi
• Diyarbakır Milletvekili Sedat
Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bismil İlçesi
Birik Köyünden bir vatandaşın gü
venlik güçlerince gözaltına alındıktan
sonra işkence neticesinde öldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi
• Nevşehir Milletvekili Meh
met Elkatmış'ın, din görevlilerinin
kadroları ile yeni atamalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi
• Nevşehir Milletvekili Meh
met Elkatmış'ın, Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Başkanlığı tarafından
satışı yapılan Çimento Sanayi T.A.Ş.
hisseleri satış kararının iptal edilme
sine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi
• Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak-idil ilçesinde güven
lik güçlerince evlerin ve işyerlerinin
taranarak bazı vatandaşların öldürül
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi
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• Ankara Milletvekili Salman
Kaya'nın, haftalık bir dergide yayın
lanan "Deniz Gezmiş'i astıran emir"
adlı habere ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi

GENEL GÖRÜŞME
• İstanbul Milletvekili Adnan
Kahveci ve 30 arkadaşının, BosnaHersek Cumhuriyetinde ve Sırbis
tan'ın Sancak Bölgesindeki olayları
durdurmak için alınması gereken
tedbirler konusunda Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi

MECLİS
SORUŞTURMASI
• İstanbul Milletvekili Osman
Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı ka
nun ve genelgelere aykırı hareket
ederek özel giderlerinin Devlet tara
fından karşılanmasına göz yumduk
ları, Devleti haksız yere zarara uğra
tarak görevlerini kötüye kullandıkları
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ıncı ve ilgili maddelerine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süley
man Demirel ve Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Erdal inönü ve
Devlet bakanları hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir
Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi

MECLİS
ARAŞTIRMASI
• Zonguldak Milletvekili Bü
lent Ecevit ve 15 arkadaşının Erzin
can depreminde binaların yıkılması
nın nedenlerini ve sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi
• İstanbul Milletvekili Musta
fa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sek
törünün içinde bulunduğu durumu ve
problemlerini tespit etmek ve gerekli
önlemleri almak amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin

önergesi
• Kocaeli Milletvekili Şevket
Kazan ve 17 arkadaşının, petrol ya
taklarımızın verimli bir şekilde işle
tilmesi ve değerlendirilmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi
• Şırnak Milletvekili Selim Sa
dak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre
ve Nusaybin'de Nevruz kutlamaları
sırasında meydana gelen olayların
sorumlularını tespit etmek amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi
• Sakarya Milletvekili Cevat
Ayhan ve 24 arkadaşının sanayileş
me politikamızın temel hedeflerini ve
uygulama esaslarını tespit etmek
amacıyla bir Meclis araştırması açıl
mama ilişkin önergesi
• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp
Sınır Kapısının açılmasından sonra
Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde
meydana gelen ticarî ve sosyal
olumsuzlukları araştırmak ve alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıy
la bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi

• • •

30 NİSAN 1992 DE
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
DYP
Doğru Yol Partisi
SHP
Sosyaldemokrat
Halkçı Parti
ANAP
Anavatan Partisi
RP
Refah Partisi
MÇP
Milliyetçi Çalışma P.
DSP
Demokratik Sol Parti
Bağımsız
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72
115
40
19
7
19

Nisan ayında Milletvekili dağı
lımında değişiklik olmadı. Ancak
Mart ayındaki istifalar nedeniyle
Başkanlık Divanında değişiklik ol
du. RP'li Lütfü Esengün'ün yerine
DYP'li Cemal öztaylan getirildi.

