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GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
BAYKAL Deniz (Antalya) - Ve 10 arkadaşının,
Dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi 1(8/1)
2 (15)
20
(16) 75:106
ÇORAPÇIOĞLU Mustafa (Balıkesir) - Ve 9 arkadaşının,
T.R.T.'nin iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygulamadaki aksaklıkları
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2)
2 (23) 486:488
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GENSORU
BAYKAL Deniz (Antalya) - Ve 26 arkadaşının,
Şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Ba
kanlığım ilgilendiren konularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği iddiasıyla
Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/2)
2 1(16) 67:68
(21) 312:349,
358:372
TANIR Vefa (Konya) - Ve 30 arkadaşının,
Şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda yer alan itham, haber ve yorumlar ne
deniyle görevini hakkıyla ve tartışmasız bir biçimde yerine getirmesinin müm
kün olmadığı iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/1)
2 (16) 65:67
(21) 312:349,
358:372
GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
AKARCALI Bülent (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) (İstanbul) - Afyon
Milletvekili Baki Dürmaz'ın, kanser ilacının bulunduğu iddiasıyla, bir madde
nin tedavide kullanılması ve bunun TRT'de yayınlanmasının sakıncalarına iliş
kin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 (24)
ALINAK Mahmut (Kars) - İşkence ve dayağın ortadan kaldırılması için
güçbirliği yapılmasına ilişkin 2 (20)
ALTINER Şinasi (Zonguldak) - Ülkemizdeki demir - çelik üretimine
ilişkin
2 (17)
AŞKIN ilhan (Bursa) - Ülkemizde kış turizminin ve kış sporlarının ge
liştirilmesine ilişkin
2 i(16)
AYKUT imren (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) (istanbul) - Siirt
Milletvekili Abdurrezak Ceylan'ın 16.2.1988 tarihli 22 nci Birleşimde, İstan
bul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in, 17.2.1988 tarihli 23 üncü Birleşimde
yapmış oldukları gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
2 (24)
— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve İstanbul Milletvekili Ab
dullah Baştürk'ün yaptıkları gündem dışı konuşmalar ile, Bursa Milletvekili
Fehmi Işıklar'ın, 21.1.1988 tarihli 12 nci Birleşimde yaptığı gündem dışı ko
nuşması dolayısıyla
2 (15)
BAŞTÜRK Abdullah (istanbul) - Uluslararası Çalışma örgütünün (ILO)
kabul ettiği Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Hakların Korunması Sözleşmesi
ve onayı için Parlamentoya sunulmasına ilişkin
2 (15)
CEYLAN Mehmet Abdurrezak (Siirt) - İktidar partisinin, işçi ve işçi sen
dikalarıyla ilgili tutum ve davranışları ile, Türk işçisinin içinde bulunduğu eko
nomik sıkıntılara ilişkin
2 (22)

544:548
309:311
113:115
59:61

537:541

9:11

8:9

393:396
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ÇELEBİ Süleyman (Mardin) - Türk köylüsünün sorunları, içinde bulun
duğu durum ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin
2 (23) 472:475
DOĞAN Abdullah Sedat (Adana) - Sıkıyönetim kalktıktan sonra da sı
kıyönetim mahkemelerinin görevlerine devam etmeleri ve sanıkların askerî ce
zaevlerinde tutulmalarının Anayasaya aykırı bulunduğuna ilişkin
2 (24) 552:556
DOĞAN H. Hüsnü (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı) (İzmir) - Mar
din Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Türk köylüsünün sorunları, içinde bu
lunduğu durum ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması
dolayısıyla
. 2 (23) 475:478
DURMAZ Baki (Afyon) - Kanser ilacının bulunduğu iddiasıyla, bir mad
denin tedavide kullanılması ve bunun TRT'de yayınlanmasının sakıncalarına
ilişkin
2 (24) 541:544
ERTÜZÜN Tevfik (Zonguldak) - Dış borçlarımızdaki gelişmelere ilişkin
2 (18) 151:153
GİRAY İsmail Safa (Bayındırlık ve İskân Bakanı) (İstanbul) - Aydın
Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, GAP Projesi içinde yer alan Karakaya ve
Atatürk Barajları göl sahaları içinde kalan ailelerin iskânları ve alınması ge
rekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 (18)
150
GÜRPINAR İrfan (Kırklareli) - Batı Trakya Türklerinin sorunları ve bu
konudaki son gelişmelere ilişkin
2 (22) 385:388
GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) - Marmara ve Tekirdağ bölgelerindeki
çevre kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin
2 (16) 62:64
KESKİN Cumhur (Hakkâri) - Bakanlar Kurulunun ve bakanların
TBMM'ce denetlenmesi yollarına işlerlik kazandırılmasına ilişkin
2 (23) 478:480
KÖSE İsmail (Erzurum) - israil'in, Filistin halkına reva gördüğü insan
lık dışı muamelelere ilişkin
2 (16) 54:58
MÜFTÜOĞLU Güneş (Zonguldak) - tşçi ücretlerinin düşük olması, enf
lasyonun ücretlere etkisi ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin
2 (15)
5:7
NEID1M Ahmet (Sakarya) - Esnaf ve sanatkârların içinde bulundukları
ekonomik ve sosyal şartlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
2 ı(U5) 12:14
ÖZAL Yusuf Bozkurt (Devlet Bakanı) (Malatya) - Tekirdağ Milletvekili
Enis Tütüncü'nün, Hükümetin 4 Şubatta aldığı ekonomik tedbirlerden sonra,
1988 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ortaya çıkacak tabloya ilişkin gündem dışı
konuşması dolayısıyla
2 (22) 390:393
— Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, dış borçlarımızdaki geliş
melere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 (18) 153:156
ÖZTÜRK Mahmut (Niğde) - Güneydoğu ve Doğu Anadoluda cereyan
eden anarşi ve terör olaylarına ilişkin
2 (17) 118:121
POSTACI Hilmi Ziya (Aydın) - GAP Projesi içinde yer alan Karakaya
ve Atatürk Barajları göl sahaları içinde kalan ailelerin iskânları ve alınması
gerekli önlemlere ilişkin
2 (18) 148:150
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SöKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Kumar makinelerine ilişkin
2 (20) 253:254
SÖNMEZ Yusuf Kenan (İstanbul) - NETAŞ'ta işten çıkarılan işçilere
ilişkin
2 (23) 470:472
SUNGURLU Mahmut Oltan (Adalet Bakanı) (Gümüşhane) - Hakkâri
Milletvekili Cumhur Keskin'in, Bakanlar Kurulunun ve bakanların TBMM'ce
denetlenmesi yollarına işlerlik kazandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması
dolayısıyla
2 (23) 480:481
ŞENDAĞ Orhan (Adana) - Adana Organize Sanayi Bölgesinin sorunla
rına, ilişkin
2 (18) 145:147
TİTİZ Mustafa Tınaz (Devlet Bakanı) (Zonguldak) - Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, kumar makinelerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması dolayısıyla
2 (20) 255:256
TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - Hükümetin 4 Şubatta aldığı ekonomik
tedbirlerden sonra, 1988 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ortaya çıkacak tabloya
ilişkin
2 (22) 388:390
— Hükümetin uygulamayı düşündüğü sön ekonomik politikaya ilişkin
2 (17) 116:118
YILMAZ A. Mesut (Dışişleri Bakam) (Rize) - Erzurum Milletvekili is
mail Köse'nin, israil'in, Filistin halkına reva gördüğü insanlık dışı muamelele
re ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
,
2 (16)

58:59

YÜRÜR Şükrü (Sanayi ve Ticaret Bakanı) (Ordu) - Sakarya Milletveki
li Ahmet Neidim'in, esnaf ve sanatkârların içinde bulundukları ekonomik ve
sosyal şartlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması do
layısıyla
2 (15)

14:15

ZENGİN Hasan (Manisa) - 3194 sayılı imar Kanununun uygulanması
ve imar planı olan veya olmayan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın içinde
bulundukları duruma ilişkin
2 (24) 549:552
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Kanun
No.
3406

3407

Özeti
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Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun
1 (7)
(13)
2 (15)

381
572
20:33,
42:47

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 (16)
52
(18)
144
(19) 218:241

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
*
ARİFAĞAOĞLU Ayhan (Artvin) - Ve 17 arkadaşının,
Çernobil nükleer reaktör kazasının neden olduğu radyoaktif kirlenme
nin ülkemizdeki boyutlarını; ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5)
2 (22) 397:399
(23) 499:525
CANVER Cüneyt (Adana) - Ve 75 arkadaşının,
Millî istihbarat Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu teşkilatı, Ka
nununda yazılı görevlerimin sınırları içerisine çekmek için gerekli tedbirleri
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)
2 (24) 556:560
ÇETİN Hikmet (Diyarbakır) - Ve 24 arkadaşının,
Enflasyon ve hayat pahalılığının ekonomik ve toplumsal yaşamda yarat
tığı sorunları ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4)
2 (19) 185:187
(20) 285:299
(22) 401:415
DURMAZ Baki (Afyon) - Ve 27 arkadaşının,
Yapı kooperatiflerinin içinde bulundukları sorunları ve çözüm yollarını
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2)
2 (18) 160:162
(19) 188:215
ERTÜZÜN Tevfik (Zonguldak) - Ve 10 arkadaşının,
Gelir ve refalh dağılımındaki mevcut durumu ve bu konuda alınması
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/6)
2 (22) 399:401
(24) 560:589
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— Dış 'borçlarımızın 1984 - 1987 döneminde artmasının dedenlerini, bu
artışın ekonomik, siyasal ve sosyal etkilerini ve konu ile ilgili olarak alınabi
lecek tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclîs araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/3)
2 (19) 183:185
(20) 258:285
KESKİN Adnan (Denizli) - Ve 22 arkadaşının,
Ana işlevinden uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düştüğü iddia edi
len Ziraat Bankasının işlemlerini ve içine düştüğü durumun nedenlerini! tespit
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 2 (23) 484:486
SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Ve 36 arkadaşının,
Türk çiftçisine kredi veremez duruma geldiği! iddia edilen Ziraat Banka
sının içinde bulunduğu durumu ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iıliş'kin önergesi (10/7)
2 (23) 481:484
MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER
A) Çekilmeler
KONUKMAN Recep Ercüment (İstanbul) - Millî Savunma Komisyo
nundan çekilmesi
2 (21)
B) Disiplin Cezaları
KIRATLIOĞLU Esat (Nevşehir) - Kınama cezası
2 (16)
C) Seçimler
— Adalet Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim
2 (18)
— Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
2 (22)

312
69:75
162
401

OYLAMALAR
Kupayla
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu

Hakkında Kanun
2 (15)

42:47

KONUKMAN Recep Ercüment (İstanbul) - Millî Savunma Komisyo
nundan çekildiğine ilişkin (4/18)
2 (21)

312

ÖNERGELER

ÖNERİLER
A) Danışma Kurulu önerileri
— 11/1 ve 11/2 esas numaralı gensoru önergelerinin özel gündemde yer
alması; gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin 11.2.1988 Per
şembe günü yapılması hakkında
2 (16)

68:69
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B) Siyasî Parti Grubu önerileri
— Genel Kurulun salı günleri yapacağı birleşimlerin» denetim konula
rına; çarşamba ve perşembe günleri yapacağı birleşimlerin yasama konuları
nın görüşülmesine ayrılmasına; Başkanlık sunuşları ve işaret oyuyla yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi
2 (23) 488,499
RAPORLAR
a) Anayasa Komisyonu Raporları
— Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına iliş
kin
2 (19) 218:241
b) Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
— Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi
nun Tasarısına ilişkin

Hakkında Ka
2 (15) 20:33,
42:47

c) TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporları
— Cumhurbaşkanlığının 1986 Malî Yılı Kesinhesabına Miskin
2 (20)
257
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran
1987 Aylan Hesabına ilişkin
2 (18) 157:158
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart
1987 Ayları Hesabına ilişkin
2 (18) 156:157
— Türkiye Büyük Millet Meclfei Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Ey
lül 1987 Ayları Hesabına ilişkin
2 (18)158:160
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı 1986 Maılî Yıllı
Kesinhesabına ilişkin
2 (20)
257
SORULAR VE CEVAPLAR
.A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
a) Bakanlıklara Göre Milletvekillerinin Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)
Adalet Bakanından
ATALAY Fuat (Diyarbakır) - Diyarbakır Kapalı Cezaevine ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/11)
2 (17) 133:136
KESKİN Cumhur (Hakkâri) - Olağanüstü hal ilan edilen illerde görev
yapan hâkim ve savcılara ödenen tazminatın Olağanüstü Hal Bölge Valisi
tarafından tespit edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut
Oltan Sungurlu'nun cevaibı (6/14)
2 (17) 137:139
Başbakandan
ATALAY Fuat (Diyarbakır) - Adana - incirlik Üssü'nün modernizas
yonuna ve Federal Alman Hükümetinin ülkemizde alçak uçuş denemeleri
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yapmak için öneride bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı
Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/13)
2 (17-18)

Sayfa

137 167:173

BAYAZIT M. Turan (İzmir) - 3392 sayılı Yasa ile kurulan (ilçelere iliş
kin (6/22)
2 (22)
440
ÇENGEL Yüksel (istanbul) - 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri arasında
gerçekleştirilen plastik ve deri terlik ihracatına ve bu terlikler için Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılacak ödemeye ilttşkin (6/24)
2 (22) 440:441
GENÇ Kamer (Tunceli) - 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri arasında hangi
ülkelerden ne miktar borç alındığına ilişkin Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt
Özal'm cevabı (6/17) .
'
2 (19-20)
217 429:435
HIRFANOĞLU Turhan (Hatay) - 1987 ve 1988 yıllarındaki taşkınlar
nedeniyle Hatay iline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak
tedbirlere ilişkin (6/23)
2 (22)
440
KORKMAZ Mehmet (Kütahya) - 1987 yılı sonunda yayınlanan «İcraatın
İçinden Programı» nda Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köprüören Köyü
ne yer verilmesinin nedenline ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'nin cevabı (6/7)
2 (17-22»
132 416:121
MOĞULTAY Mehmet (İstanbul) - Kamu konutlarının .tahsis gayesine
ve kira bedellerine ilişkin (6/20)
2 (19-22)
217 439
TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - İşçi, memur ve emekliler ile dul ve ye
timlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin (6/6)
2 (15-22 20-416
Bayındırlık ve tskân Bakanından
BAYAZIT M. Turan (İzmir) - Menemen - İzmir Karayolunun Menemen
çıkışındaki üst ve alt geçit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa
Giray'ın cevabı (6/8)
2 (17-18)
Devlet Bakanından
ÇORAPÇIOĞLU Mustafa (Balıkesir) - Balıkeslir İline yeni bir televiz
yon yansıtıcısının ne zaman kurulacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam
Adnan Kahveci'nin cevabı (6/16)
2 (19-22)

.
132 163:166

217 427:429

GENÇ Kamer (Tunceli) - Anadolu Bankasına yüz milyon liranın üze
rinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ödememiş olan
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına ilişkin (6/21)'
2 (22) 439:440
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GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) - Fitre, zekat, kurban derisi ve bağır
sakların toplanmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının başarılı
olamadıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in ce
vabı (6/18)
2 (19-22)
İçişleri Bakanından
CEYLAN Mehmet Abdurrezak (Siirt) - Olağanüstü hal ilan edilen illerde
ateşli stilah ruhsatı almak için yapılan müracaatlara ilişkin (6/10) 2 (17-22)

Sayfa

217 435:438

133 421:422

Milli Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanından
KESKİN Adnan (Denizli) - 1983 - 1987 yıllarında görevlerine son veri
len, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan
öğretmenlere ilişkin (6/15)
2 (17-22) 140-426
KESKİN Cumhur (Hakkâri) - Olağanüstü hal ilan edilen dilerde bazı
okul ve binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak 'kullanıldığı iddiasına
'ilişkin (6/3)
2 (15-22) 20-416
Millî Savunma Bakanından
KIRLI 1. önder (Balıkesir) - Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan zırhlı
araç ve gereçlerin alımında bir A.B.D. firmasının tercih edilmesinin nedeni
ne ilişkin (6/9)
2 (17-22) 133-166
Sağlık! ve Sosyal Yardım Bakanından
ÖZEV Kâzım (Tokat) - Yapımı tamamlanan Tokat il merkezindeki1
doğumevinin hizmete açılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve SağMc ve Sos
yal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı'nm cevabı (6/19)
2 (19-22)
Ulaştırma Bakanından
ATALAY Fuat (Diyarbakır) - Adnan Menderes Havaalanının
donanımının eksik olduğu iddiasına ve diğer havaalanlarında da bu
siklikler bulunup bulunmadığına 'ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı
Pakdemirli'nin cevabı (6/12)
2

teknik
tür ek
Ekrem
(17-22)

b) Konularına Göre
— Adana - İncirlik Üssü'nün modernizasyonuna ve Federal Alman Hü
kümetinin ülkemizde alçajk uçuş denemeleri! yapmak için öneride bulunup
bulunmadığına ilişkin (6/13)
2 (17-18)
— Adnan Menderes Havaalanı'nrn teknik donanımının eksik olduğu id
diasına ve diğer havaalanlarında da bu tür eksiklikler bulunup bulunmadığı
na ilişkin (6/12) ,
2 (17-22)

217438:439

131422:426

137167:173

131422:426
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— 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri arasında hangi ülkelerden ne mik
tar borç alındığına ilişkin (6/17)
2 (19-22)
— Balıkesilir İline yeni bir televizyon yansıtıcısının ne zaman kurulacağma ilişkin (6/16)
2 (19-22)

Sayfa

217429:435
217427:429

— 1987 yılı sonunda yayınlanan «icraatın içinden Programı» uda Kü
tahya İli Merkez İlçesine bağlı Köprüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin (6/7)
2 (17-22)
— Diyarbakır Kapalı Cezaevine ilişkin (6/11)

2

32416:421
(17) 133:136

— Fitre, zekat, kurban derisi ve bağırsakların toplanmasında sosyal yar
dımlaşma ve dayanışma vakıflarının başarılı olamadıkları iddiasına ilişkin
(6/18)
2 (19-22)
— Menemen - İzmir Karayolunun Menemen çıkışındaki üst ve alt geçit
inşaatllarının ihalesinle ve geçitlerin ne zaman hizmete açılacağına ililşkin (6/8)
2 (17-18)

217435:438

132163:166

— Olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan hâkim ve savcılara öde
nen tazminatın Olağanüstü Hal Bölge Valisi tarafından tespit edildiği iddia
sına 'ilişkin (6/14)
2 (17) 137:139
— Yapımı tamamlanan Tokat il merkezindeki doğumevinin hizmete açıl
mamasının nedenine ilişkin (6/19)
2 (19-22)
217438:439
B)

YAZILI

SORULAR

VE

CEVAPLARI

a)

Bakanlıklara göre (Milletvekillerinin soyadı alfabetik sırasına göre)
Başbakandan
ÇELEBİ Süleyman (Mardin) - Ülkemizde tdieifonsuz köy bulunup bulun
madığına ve G A P Projesi kapsamındaki 'iki barajın temellerinin ne zaman atı
lacağıma İlişkin sorusu ve Ulaştırma Balkanı Ekrem Palkdeimirii'nin cevabı (7/7)
2 (19) 242:245
KALKAN Erdal (Edirne) - İncirlik Ortak Savunma Tesisine ilişkin sorusu
ve Dışişleri ©aklanı A. Mesut Yıtaaz'ın cevabı (7/21)
2 (22) 444:446
SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Yunanfetan'ın Batı Trakya
Türklerinin varlığını inlkâr eden tutumuma karşı ne gi'bi tedbirler alınacağına
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl'maz'ım cevabı (7/5)
"2 (23) 525:526
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
ERSİN Gürcan (Kırklareli) - Trakya Döküm Sanayi Anonim Şirketine
ait bir işyerinde çalışan işçilerin sendika değiştirdikleri için işten çıkarıi'dı'kları
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iddiasına liUşfcin iSorusıi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren
kut'un cevabı (7/29)
2
TÜRKCAN Neccn.r (İzmir) - Bağ - Kur emeklilerinin ıdkon'omiik ve
yal sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren
kut'un cevabı (7/15)
2

B.

Sayfa

Ay
(21) 376:377
sos
Ay
(16) 106:108 '

Devlet Bakanından
CANVER Cüneyt (Adana) - Kredi verildiği ve teşvik tedbirlerimden yararlandırıldığı iddia edilen bir f irimadıan teminat alınıp alınmadığına ilişkin sorusu
ve Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (7/19)
2 (22) 443:444
GÖLHAN Mehmet (Sakarya) - Sosyal Yardımlaşma ve 'Dayanışmayı Teş
vik Fonundan 1986 ve 1987 yıllarında kaç kişiye ne kadar yardım yapıldığına
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/31)
2 (22) 458:459
GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) - Sosyal Yatfdjmlaşima ve Dayanışmayı
Teşvik Yasası gereğince kilmlere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/23)
2 (22) 446:453
ULUTÜRK Abdullah (Afyon) - Sosyal Yardıırnlaşıma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan 29.11.1987 tarihine kadar Afyon ll'iride kimlere ne miiktar
yardım yapıldığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in oevalbı (7/26)
2 (22) 453:457
Dışişleri Bakanından
KIRLI t. Önder (Balıkesir) - Bakanlık yurtdışı teşkilatı için gerçekleştirilen
büro malzemesi ve kırtasiye alımlarına ve bu teşkilata ait 'binaların güvenlik
donatımına Miskin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yilimaız'ın oevalbı (7/43)
2 (22) 460:463
— 1982 - 1986 yıllarında gerçekleştirilen zırhlı araç alımlarına ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı A, Mesut Yıimaz'ın ceva'bı (7/18)
2 (15) 35:40
SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Batı Trakya Türkleriinin sorun
larının çözümü amacıyla Yunanistan'dan herhangi 'bir güvence alınıp alınma
dığına il'iişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. 'Mesut Yıimaz'ın cevabı (7/47)
2 (23) 520:531
— Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgili olarak OaVos görüşmelerin
de ve uluslararası platformlarda ne gibi girişimılerde •bulunulduğuna ilişkin so
rusu ve Dış'îşleri Bakanı A. Mesut Yıimaz'ın ceVabı ((7/37)
2 (23) 528:529
— Zırhlı araç alımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı
A. Me!sut Yıimaz'ın cevabı (7/20)
2 (15) 40:41
İçişleri Bekanındın
ÇELEBİ Sükymtoı (Merdin) - Güneydoğu illerinde kaçak sıilalbiara ruhsat
verilmeisinıin nedenlerine il'işkin sorusu ve Içişlerii Bakanı Mustafa Kalemlinin
cevabı (7/8)
2 (21) 373:374
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KALKAN Erdal (Edirne) - îbriktepe Belediye Başkanına ilişiklin sorusu ve1
(çişleri 'Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevalbı (7/9)
2 (19)
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından
UYAR Ali (Hatay) - Askerlik Yükümlülüğünü öğretmen Olarak Yerine
Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin uygulamasına İlişkin sorusu Ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spior Balkanı Hasan Celâl GÜzel'in cevabı (7/11)
2 (23)
Millî Savunma Bakanından
KILIÇ Selahattin (Adana) - O'sımanİlye Topçu Talburu Eğitim Alanında
27.12.1987 tarihinde meydana geldiği iddia ©dilen alayla ilgili olarak ne gJbi iş
lemler yapi'lldiğına ilişkin sorusu ve Millî Savunma 'Balkanı 'Ercan Vuralhan'ın
cevabı (7/6)
2 (15)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
BAY AZIT M. Turan (İzmir) - Balıkesir İli (Burhaniye İlçesindeki bir otele
ait fosseptiğin çevre kirliliğine neden olduğu 'İddiasına ve bu konuda alınacak
tedbirlere 'ilişikin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardımı (Balkanı Bülent Akarcalı'nın
cevalbı (7/17)
2 1(20)
DAĞLI M. Halit (Adana) - Bakanlık A. P. K. Kurulu uamanlarıridlan 'biri
nin Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Müdürlüğüne tayin edilmesinin ge
rekçesine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım B'akanı Bülent Akarcalı'nın
oeva'bı (7/12)
2 (20)

Sayfa

245:2416

526:528

34:35

301:303

300:301

Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanından
CANVER Cüneyt (Adana) - Toprak Mahsulleri Ofisinin Santaş Firmasındaki alacağını tahsil edip edemediğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman vcl
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Ooğan'ın cevabı (7/13)
2 '(22) 441:442
GÜRSELER Güneş (Tekirdağ) - Süne fecceğin'in Trakya'da 1987 yılında
•meydana 'getirdiği zarara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve KÖyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ceva'bı (7/33)
2 (22) 459:460
Ulaştırma Bakanından
ERÇETİN Mehmet Fuat (Edirne) - Günlük bir 'gazetenin 25.1.1988 tarihli
nüshasında yer alan HAVAS ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ye Ulaştırma Ba
kanı Ekreim Pakdemıirli'nin cevalbı (7/30)
2 (19)
ULUTÜRK Abdullah (Afyon) - Afyon İli Merkez İlçesine bağlı Nuritey
Kals'abalsınld'alki PTT acenteliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Balkanı Ekreim
Pakdemirll'nin cevabı (7/27)
2 (21)
b) Konularına göre
— Afyon İli Merkez İlçesine 'bağlı Nurlbey Kasabasındaki PTT .acenteli
ğine ilişkin (7/27)
21 1(21)
— Aislfcerlik Yükümlülüğünü Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hak
kında Yönetmeliğin uygulaımasına ilişkin (7/11)
2 (23)
•-- Bağ - Kur emelklilerihin ekonomik ve sosyal so^un'larına ilişkin (7/15)
2 (16)

246:247

374:376

374:376
526:528
106:108

-T
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Sayfa

-T- Bakanlık A. P. K. Kurulu uzmanlarından birinin Erzurum Göğüs Has
talıkları Hastanesi Müdürlüğüne tayin edilmesinin gerekçesine ilişkin 1(7/12)
2 (20) 300:301
— Bakanlıik yurt dışı teşkilatı için gerçekleştirilen büro malzemesi ve kır
tasiye alımlarına ve bu teşkilata ait binaların güvenlik dlonatıımına ilişjkin (7/43)
2 (22) 460:463
— Balılkesir ili Burhaniye İlçesindeki bir otele 'ait fosseptiğin çevre kirli
liğine neden olduğu iddiasına ve bu konuda alınacak tedbirlere ilişkin (7/17)
2 (20) 301:303
— 1982 - 1986 yıllarında gerçekleştirilen zırhlı araç aİMnllarmailişkin (7/18)
2 (15)
35:40
— Batı Traikya Türklerinıin sorunlarının çözümü amacıyla Yunanistan'dan
herhangi ibkı güvence alınıp alınmadığına ilişkin (7/47)
2 (23) 529:531
— Biati Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgili olaraik Davos görüşmelerindle ye ı^tusHaülaııaisı platformlarda ne gi'bi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin
(7/37)
2 (23) 528:529
— Güneydoğu illerinde kaçak silahlara ruhsat verilmesinin nedenlerine
ilişkin (7/8)
2 (21) 373:374
— Günlük 'bir gazetenin 25.1.1988 tarihli nüshasında yer alan HAVAS ile
ilgili iddialara ilişkin (7/30)
2 (19) 246:247
— İMıktepe Belediye Başkanına ilişkin (7/9)
2 (19) 245:246
— incirlik Ortalk Savunma Tesisine ilişkin (7/21)
2 (22) 444:446
— Kredi verildiği ve teşvik tedbirlerinden yararlandırıldığı iddia edilen
bir firmadan teminat alınıp alınmadığına ilişkin (7/19)
2 (22) 443:444
— Osmaniye Topçu Taburu Eğitim Alanında 27.12.1987 tarihinde mey
dana geldiği iddia edilen olayla ilgili olarak ne gibi istemler yapıldığına ilişkin
(7/6)
2 (15)
34:35
— Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 1986 ve 1987 yıl
larında kaç kişiye ne kadar yardım yapıldığına ilişkin (7/31)
2 (22) 458:459
— Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 29.11.1987 ta
rihine kadar Afyon tünde kimlere ne miktar yardımı yapıldığına ilişkin (7/26)
2 (22) 453:457
—Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasası gereğince kimlere
ne miktar yardım yapıldığına ilişkin (7/23)
2 (22) 446:453
— Süne böceğinin Trakya'da 1987 yılında meydana getirdiği zarara ve
alınması gerekti tedbirlere ilişkin (7/33)
2 (22) 459:460
— Toprak Mahsulleri Ofisinin Santaş Firrriasındaki alacağını tahsil edip
edemediğine ilişkin (7/13)
2 (22) 441:442
— Trakya Döküm Sanayi Anonim Şirketine ait bir işyerinde çalışan işçi
lerin sendika değiştirdikleri içlin İşten çıkarıldıkları Üdd'iasına ilişkin (7/29)
2 (21) 376:377

— 1« C.
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Sayfa

— Ülkemizde tefefomsuz köy bulunup bulunmadığına Ve GAP Projesi
kap&aımımdafci ilki barajın temellerinin ne zaman atılacağına ilişkin (7/7)
2 '(19) 242:245
— Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin varlığını inkâr edlen tutumuna1
karşı ne gibi tedbirler alınacağına İlişkin (7/5)
2 (23) 525:526
— ZuMı araç alımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin (7/20)
2 (15) 40:41
TASARILAR
Çeşitli Kanun Tasarıları
— Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/3-87)
2 (19) 218:241
— Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarımın Silinmesi Hakkında (1/345)
2 (15) 20:33,
42:47

TEZKERELER
A) Başbakanlık Tezkereleri
Çeşitli Tezkereler
— Başbakan Turgut Öza'l'ım, Musir Arap Cumhuriyetimle yapacağı resmî
ziyarete kaitılimaları uygun görülen parlamenterlere ilişkin 1(3/434)
2 (19)
— Üllkeimüzin, Amerika Birleşik Devletlerinde tanıtılması baknmınıdan fay
dalı çalışmaliafda Ibuiunan «The American Friend's of Turkey» adlı derneğin
yıllık konferansıma katilmaisının uygun 'bulunduğuna ilişkin (3/429)
2 (15)
B) Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri
Vekillik Etine Tezkereleri
— Amerika Birleşik Devletler ine gidecek olan Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nıin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Kültür ve Turizm Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne illişfcin (3/43'l)
2 (16)
— Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaışti'rmıa Balkanı Ekrem
Palkdemiri'nlinı dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığımla, Maliye ve Gümrük
Bakanı Ahmet Kurtcöbe Alpıfcemoçiin'iin vekiilll'k etm'asânim uygum göründüğüne
ilişfc:m 1(3/430)
2 (16)
—• Federali Almanya'ya gidecek oilan Devlet Bakalım Mehmet Yazar'ını
dönüşüne kadar Devlet (Bakanlığına, Sanıayi ive Ticaret Balkanı Şükrü Yü
rürdün veMTffik etmesMm uygun gorüllldüğüne Kıişik'n 3/436)
2 (19)
—• Federal Almanya'ya gidecek oilan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'
m dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet 'Bıalkanı Ali ıBozer'in vdkiil'iik
etmelimin uygun görüldüğüme lilliışlkiım (3/433)
2 1(16)
—• Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma ıBakaını Ercan Vuralhan'ın dönüşüne kadar (Millî Savunma Bakanlığuna, Baıyınıdırihlk vea İs-

187

19

64

64

182

65
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kân Balkann 'îsımaliıl Safa Giray'ın 'vekiliık etmesinin uygun görüiMüğüne ilişiklini
(3/432)
'
2 (16)
—• Fransa'ya; gidecek olaim Devlet Balkanı Veysel Atasoy'un dönüşüne
kadar Devlet Bakanlığıma, IDevlet Bakanı Kâzım Oksay'ım vekıil'lıilk etmesi
nin uygun görüldüğüne 'iişikin (3/4İ35)
12 1(119)
— İngiltere'ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tizdin dönüşüne kadar KüMür ve Turizm Baıkamflığına, Bayındırlluk ve is
kân ©akanı ılsıma;l! Safa Giray'ın vekıiffık ötaesibıin uygun görüldüğüne iliş
kin (3/439)
2 (2Q)
256
— iMtsur Arap CuımlhuırıiyeltJi'ne gidecek ollan Başbakan Turgut ÖzaÜ'ın
dönüişünıe kadar Baişiba'kajnlığa, Devlet Balkanı Barbakan Yardımcısı İsmet
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin (3/440)
12 f(2C|)
— 'Mısır Arap Cumhuriiıydtıiı'ne gidecek 'Oılian Devflıat Balkanı Adnan Kahvecü'mid dönüşüne kajdar Devlet Bakanlığınla, Devlet Bakamı Yusuf Bozkurt
ÖzaıFım vdklffiilk etımeslinıin uygun görüldüğünle dilşk'in (3/437)
2 (20)
— Suudi Arabistan'a gidecek alan Ulllaştırmıa Bakanı Ekrem PakdeımıirlF
nin dönüşüne (kadar UIBaştırma Bakanlığına, Tarım Onman >ve 'Köyiiş.'Serli Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ım ıvdkülliik etmesinin) uygun gömüldüğüne liişklin (3/438)
12 (20)

Sayfa

65

182

256

257

256

C) TBMM Başkanlığı Tezkereleri
— Balıikesir 'Milletvekilli t. Öınlder Kırîı'nın ı(6/5) muımaraltı 'sözlü soru
önergesine lilli'ş'kin
12 (017) a21:ıl'23j
— Kuzey Atllantik Asamiblesirniin >yenıi dönem çaıllışmıailıarMida, TBM'M'mii
temsil edecek olan Türk grupları için ısiyasî parti gruplarınca ıgösıteriifen adaylara (ilişkin
2 (19) 182:183
— 'PaırlamenıtoJıartaraısı iBinlıiklin yenıi dönem çafoşmaflarınlda, TBMıM'ni
temsili edecek ollaın Türk Grubu için siyasî partli grup'îaırınca gösftenilıen adaylara jffisk'in
2 (19)
—• Peneap 'Byailldt iMedlisi'min 50 mci Yı'lldönüımıü ku'tülama ıtönenteriine (katı
lacak miiMetvekiliIeıfe^ ıffişMın
2 (15)
— Peneap Byailbt Medlisli'niin 50 nci Yıldönümü kutiama törenlierline
katılmak üzere yapılanı resmî djaıvete (icabet edıilımıesıine 'ilişkin
2 I(|lı5)

182

19
18i: 19

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
— Genel Kurulda salı günü dendli'ım konuillaraım, çarşamba ve perşem
be 'günleri kanuni tasarı ve tekliflleriylle komisyonlardan gelem düğer 'işlerimi görüşüıknes'i hakkındalki ANAP iGruibu ömıerlisiiıniaı usule uygun olup otaajdığına lilişlkin
2 (23) 4!88i:498
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Sayfa

— Gündeme giren 'bir ısözffiü soru önıengeısünin TBMM ıBa^kan)Ilıjğınca gün-;
demden çıikanlBanalk soru sahibime âade edilllmesiınide izillenen usull ve tultuımun'
doğru oluıp otaıaldığıına 'ilşlkin
2 ('17) 123İSİ32
— Haiklkımıda gensoru açı'flması liıstenıiiiem balkan yerlime, Başbakan veya
görevteridireoeği ıb'ir diğer balkanım konuşma 'yapıp yapamayaoağına ilişkim
2 (211) 349:358
YOKLAMALAR

B
,15

m
H7
18
19
20
22
23
24

İSayfa

5
54
1113

145
181
252
385
469
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SÖZ ALANLAR
(Soyadı Alfabetik Sırasına Göre

A
ARİFAĞAOĞLU Ayhan (Artvin) • Ve 17 arkadaşının, Çernobil nükleer
reaktör kazasının neden olduğu radyoaktif kürlenımıenıin ülkemizdeki boyutlarını
ve ıbu konuda alınacak itedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 1(23) 522:524
AKARCALI Bülent (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) (İstanbul) - Afyon
Milletvekili Baki Durmaz'ın, kanser ulacının bulunduğu iddiasıyla, bir madde
nin tedavide kullanılması ve bunun TRT'de yayınlanmasının sakıncalarına
ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 1(24) 544:548
—> (Tokat i Milletvekili Kazım özev'in, yapımı taımaımlanan Tıofcaıt il mer
kezindeki doğumevinin hizmete açılmamasının nedenline ilişkin sorusu mtüj
nasebdtiyle
2 <22) 438:439
AKSOY Veli (İzmir) - Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 27 arkadaşının,
yapı kooperatiflerinin içinde bulundukları sorunlan ve çözüm yollarım tespit
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (19) 195:200
ALINAK Mahmut (Kars) - İşkence ve dayağın ortadan kaldırılması için
güçbirliği yapılmasına ilişkin
2 (120) 309:311
ALIŞAN Cemal (Samsun) - Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 17
arkadaşının, Çernobil nükleer reaktör kazasının neden olduğu radyoaktif
kirlenmenin ülkemizdeki boyutlarım ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (23) 514:518
ALPTEMOÇİN Ahmet Kurtcebe (Maliye ve Gümrük Bakam) (Bursa) Artvin Milletvekilli Ayhan Arifağaoğlu ve 17 arkadaşının, Çernobil nükleer
reaktör kazasının neden olduğu radyoafctlif kirlenmenin ülkemizdeki boyutlarını
ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (23) 500:506
— Tahsil 'Edilemeyen Hazine AJıacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 (15)
33
ALTINER Şinasi (Zonguldak) - Ülkemizdeki demir - çelik üretimine ilişkin
2 (17) 1)13:115
AŞKIN İlhan (Bursa) - Ülkemizde kış turizminin ve kış sporlarını geMştfriimasine ilişkin
2 1(16) 59:61
—• Zonguldak Milletvekili Tevtfik (Entüzün ve 10 arkadaşımın, gelir ve
refah dağılımındaki mevcut durumu ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri
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tesptiıt etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ıMişkin önergesi mü
nasebetiyle
2 (24)
ATALAY Fuat (Diyarbakır) - Adana - İncirlik Üssü'nün modernizasyo
nuna ve Federal Alman Hükümetinin ülkemizde alçak uçuş denemeleri yap
mak için öneride bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan ısözlilü sorusuna
cevabı münasebetiyle
2 (118)
— Adnan Menderes Havaalanının teknik donanımının eksik olduğu iddia
sına ve diğer havaalanlarında da Ibu tür eksiklikler bulunup (bulunmadığına
ilişkin sorusuna Ulaşitırma Bakanı Ekrem Pakdemıirii'ıHin cevabı münasebetiyle
2 (22)
— Diyarbakır Kapalı Cezaevine İlişkin sözlü sorusunu Adalet Bakanı
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı münasebetiyle
2 (17)

Sayfa

579:584

169:173

425:426
134:;136

AYKUT tmren (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) (İstanbul) - Siirt
Milletvekili Abdurrezak Oeylan'ın 16.2.1988 tarihli 22 noi Birleşiminde, İs
tanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in, 17.2.1988 tarihli 23 üncü Birleşitmlde yapmış oldukları gündem dışı konuşmaları dolaylısıyla
2 (24) 537:541
— Zonguldak Milletvekili Güneş ıMüfitüoğlu ve İstanbul Milletvekili
Abdullah Başitürk'ün yaptıkları gündem dışı konuşmalar ile, Bursa Milletvekili
Fehmi Işıklar'ın, 21.L19818 tarihli 12 noi Birleşimde yaptığı (gündem dışı
konuşması dolayısıyla
2 (15)
9:11

B
BAŞTÜRK Abdullah (İstanbul) - Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO)
kalbul ettiği Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Hakların Korunması Söyleşmesi ve
onayı için Parlamentoya sunulmasına ilişkin
2 (15)
8:9
BAYAZIT M. Turan (İzmir) - Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve
17 arkadaşının, Çernobil nükleer reaktör kazasının neden olduğu radyoaktif
kirlenmenin ülkemizldekii fboyutlarını ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (23)
514
— Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa
Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 (19) 223:228
—. Menemen - İzmir Karayolunun Menemen çıkışındaki üst ve alt geçit
inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sözlü
sorusuna oevalbı münasebetiyle
2 (18) 164:166
— Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve ıBütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 (15)
BAYKAL Deniz (Antalya) - Genel Kurulda sah günü denetim konularının,
çarşamba ve perşembe günleri kanun tasarı ve 'teklifleriyle komisyonlardan

28:30
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gelen diğer işlerin görüşülmesi hakkındaki ANAP Grubu önerisinin usule uy
gun olup olmadığına ilişkin
2 (23) 488:491
— Hakkında gensoru açılması istenilen bakan yıerine, Başbakan veya tgörevlenldireoeği bir diğer bakanın konuşma yapıp yapamayacağına Miskin
2 (21) 349:352
— Konya Milletvekilli Vefa Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak
kamuoyunda yer alan itham, haber ve yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla
ve tartışmasız bir biçiımlde yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
—• Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili
olarak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını İlgilendiren ko
nularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, 'iddialarıyla, Millî Savunma Bakanı
Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına lilişklin önergeleri mümasıebetiyüe
2 (21) 324:333
— Usul hakkında
2 (21)
314
BOZER Ali (Devlet Bakanı) (İçel) - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas
ları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 019) 232:237
BOZKURT Onural Şeref (Ankara) - Genel Kurulda salı günü denetim
konularının, çarşamba ve perşembe günleri kamın tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesi hakkındaki ANAP Grubu öneri
sinin usule uygun olup olmadığına ilişkin
2 ı(23) 491:494

c
CEYLAN Mehmet Abdurrezak (Siirt) - İktidar partisinin, işçi ve işçi
sendikalarıyla ilgili tultum ve davranışları ile, Türk işçisinin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntılara ilişkin
2 (22) 393:396

ç
ÇELEBİ Işın (İzmir) - Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 27 ar
kadaşınım, dış borçlarımızın 1984 - 1987 döneminde arıtmasının nedenlerini,
bu artışın ekonomik, siyasal ve sosyal etkilerini ve konu ile ilgili olarak
alınabilecek tedbirleri tespit ötmek amacıyla Meçte araştırması açılmasına ilişkin
önergesi münase'beltiyie
2 (20) 277:281
ÇELEBİ Süleyman (Mardin) - Türk köylüsünün sorunları, içinde bulun
duğu durum ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin
2 (23) 472:475
ÇETİN Hikmet (Diyarbakır) - Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 10
arkadaşının, ıdış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel (görüşme
açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (16) 101:106
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— Ve 26 arkadaşının, enflsyon ve hayat pahalılığının ekonomik ve top
lumsal yaşamda yarattığı sorunları ve (bu Ikonuıda alınacak önlemleri tespit
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (münasebetiyle
2 '(20) 294:299
S
(22) 411:412
— Usul hakkında
2 <J15) 15 > 16
(17)
121
— Zonguldak Milletvekili Tevfik Eritüızün ve 10 arkadaşının, gelir ve
refah dağılımındaki mevcut durumu ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri
tespit etmek amacıyla Meclis araşltırması açılmasına ilişkin önergesi müna-1
sebetiyle
2 <24> 584:589
ÇİÇEK Cemil (Devlet Bakanı) (Yozgat) - Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseter'in, filtre, zdkât, kuriban derisi ve bağırsakların toplanmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının başarılı olamadıkları iddiasına ilişkin
sorusu münasebetiyle
2 (22)
436
ÇORAPÇIOĞLU Mustafa (Baıkesir) - Balıkesir İline yeni bir Televizyon
yansıtıcısının ne zaman kurulacağına ilişkin sorusuna Devlet Bakanı Adnan
Kahveci'nin cevabı münasebetiyle
2 (32) 428:429

D
DEMİR İbrahim (Antalya) - Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının
Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
münasebetiyle
2 (15)
31:32
DİKER Rıfat (Ankara) - Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 27 arkadaşı
nın, yapı kooperatiflerinin içinde bulundukları sorunları ve çözüm yollarını
tespit etmek amacıyla Meclis araşltırması açılmasına ilişkin önergesi mü-'
nasebetiyle
2 (19) 204:211
DOĞAN Abdullah Aykon (İsparta) - Tahsil Edilemeyen Hazine Ala
caklarının Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu münasebetiyle
2 (115) 21:26
DOĞAN Abdullah Sedat (Adana) - Sıkıyönetim kalktıktan sonra da sı
kıyönetim mahkemelerinin görevlerine devam etmeleri ve sanıkların askerî
cezaevlerinde tutulmalarının Anayasaya aykırı bulunduğuna ilişkin
2 (24) 552:556
DOĞAN H. Hüsnü (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı) (İzmir) - Mardin
Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Türk koyusunun sorunları, içinde bulun
duğu durum ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması do
layısıyla
2 (23) 475:478
DURMAZ Baki (Afyon) - Ve 27 arkadaşının, yapı kooperatiflerinin içinde
bulundukları sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi nnünasebetyl'le
2 (19)| 200:204
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— Kanser ilacının bulunduğu iddiasıyla, bir maddenin tedavide kullanıl
ması ve bunun TRTUe yayınlanmasının sakıncalarına ilişkin
2 (24) 541:544
DURUTÜRK Ertekin (İsparta) - Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve
27 arkadaşının, yapı kooperatiflerinin -içlinde bulundulkları sorunları ve çözüm
yollarım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
münasebetiyle
2 (19) 211:215

ERGÜDER Halil Orhan (İstanbul) - Gündeme güren Ibir Sözlü soru öner
gesinin TBMM Başkanlığınca gündemden çıkartarak soru sahıi'bine iade edil
mesinde 'izlenen usul ve tutumun doğru olup olmadığına 'ilişkin
2 (17) 130:132
— Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda yer alan itham, haber ve yorumlar nedeniyle görevini hak
kıyla ve tartışmasız 'bir biçimde yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
Antalya Milletvekili Deniz 'Saykal ve 27 arkadaşının, şahsı -ile ilgili olarak
kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığım ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma Bakam Er
can Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 (21) 340:347
ERTÜZÜN Terfik (Zonguldak) - Dış borçlarımızdaki gelişmelere ilişkin
2 (18) 151': 153
— Ve 10 arkadaşının, gelir ve ırefah dağılımındaki mevcut durumu ve
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (münasebetiyle
2 (24) 570:579
— Ve 27 arkadaşının!, dış 'borçlarımızın 1984 - 1987 döneminde artması
nın nedenlerini, bu artışın ekonomik, siyasıal ve sosyal etkilerini ve konu ile
ilgili olarak alınabilecek tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 1(20) 265:271
281:285

FIRAT Alaattin (Muş) - Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 17 ar
kadaşının, Çernolbil nükleer reaktör kazasının neden olduğu radyoaktif kir
lenmenin ülkemizdeki 'boyutlarını ve 'bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Meclis araştırması 'açılmasına lilişlkin önergesi münasebetiyle 2 '(23) 518:522

GAZtOĞLU Beytullah Mehmet (Bursa) - Antalya Milletvekili Deniz Bay
kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel
görüşme 'açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (16)

90:94
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GENÇ Kamer (Tunceli) - 6.11.1983-31.12.1987 tarihleri arasında hangi ül
kelerden ne miktar borç alındığına ilişkin Başbakandan sorusuna Devlet Ba
kanı Yusuf Bozkurt Özal'ın cevabı münasebetiyle
2 (22)
— Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anaya
sa Komisyonu Raporu münasdbetiyle
2 (19)
GİRAY İsmail Safsı (Bayındırlık ve İskân Balkanı) (İstanbul) - Afyon
Milletvekili Baki Durmaz ve 27 arkadaşının, yapı kooperatiflerinim içinde 'bu
lundukları sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 ı(19)
— Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, GAP Projesaj içinde yer ialam
Karakaya ve Atatürk Barajları göl sahaları içinde kalan ailelerin iskânları ve
alınması gerekli 'önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 2 (18)
— İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ım, Menemen - İzmir Ka
rayolunun Menemen çıkışındaki üst ve allt geçit inşaatlarının ihalesinle ve ge
çitlerin ne zaman hizmete açılacağına İlişkin sözlü sorusu münıasdbetiyle 2 (18)
GÜRPINAR İrfan (Kırklareli) - Batı Trakya Türklerinin sorumları ve 'bu
konudaki son gelişmelere ilişkin
2 (22)
GÜRSELER Güneş '(Tekirdağ) - Htre, zekât, kurban derisi ve bağırsak
ların toplanmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının 'başarılı
olamadıkları iddiasına ilişkin sorusuna Devlet Bkanı Cemil Çiçek'in cevabı
münasebetiyle
2 (22)
— Marmara ve Tekirdağ bölgelerindeki çevre kirliliğinim önlenmesi için
alınması gereken tedbirlere ilişkin
2 (16)

Sayfa

432:435

239:240

189:195

150

163:164
385:388

436:438
62:64

i
İNAN Kâmran (Bitlis) - Antalya Milletvekili Deniz Baykaıl ve 10 arkakadaşının, dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (16)
INÖNÜ Erdal (İzmir) - Antalya Milletvekili Deniz Bayk'at ve 10 arkada
şının, dış politika ve savunma sorunlarıımız konusunda genel görüşme açıl
masına ilişlkin önergesi münasebetiyle
2 (16)

94:101

83:90

K
KAHVECİ Adnan (Devlet Baltamı) (Istajııbul) - Balıkesir Milletvekilli
Mustafa Çoraıpçıoğilu'nıum, IBaliıkesliır İlime yemi bir teteviızyom yamısıtıcısımım
rne zaman kurulacağıma: iilıiişfcıiın sorusu mümaiseibötiytte
2 (22) 4127:428
— Kütalhya Milletvekilli Mehmet Koırkmıaz'ım, 1987 yık somunda yayım-'
laman «ianaatıın İçimde Progrıaımı»nda Kütahya Tilıi, Merkeztöllçesönebağlı
(Cilt : 2)
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Kaprüöreb Köyüme yer verliitaesiriîîn, nedenlinle ilişlkin Balşlbalkamldajnı sözlü so
rusu münasebetilıyHe
2 (22) 417:419
KARAEVLÎ Ahmet (Tekirdağ) - Usul hakkında
2 (15) 15:16,
18
KESKİN Cumhur (Hakkâri) - Bakamlar Kurulunum ve bakanların
TBMM'oe dendtuemmesi yoMaranıaı oışlerlliilk kazıandırıllimıasına ülliiışikiiın 2 (23) 478:480
—* Olağanüstü hal 'lan edileni İleride görev yapanı haklim ve ısajvclara
ödenen tazminatın olağanüstü Hal Bölge ValM tarafımdan tespit ediliLdiğji
iddiasına liişkıin sözlü sorusuna Aidata Bakanı Mahmut (Oltam Sungur-*
lu'nun cevabı münasebetiyle
2 (117) 138:139
KIRATLIOĞLU Esalt (Nevşehir) - Kınama Cezası verilmesi mıünaısıeibe12 (16) 69:74
KIRLI I. Önder (Balıkesir) - Gündeme giren bir sözlü soru önerjgesdmıin TBMM Başkanlığınca gündemden çıkıarlaraik soru sahlilbime jiıadle ediılmeşinde izlenen uisul ve (tutumum.' doğru olulp olmadığına ılişıkim
2 (lı7) /1İ2I4I:1I26
—* Konya (Milletvekili Vefa, Tanır ve 31 arkadaşımın, şahsı 'ile 'ilgili ola
rak kamuoyunda yer alan itlham, haber ve yorumlar 'nedenliyle görfitoinji Ibajkkıyla ve tartışmaa'sız 'bir ibilçlımde yerline getiırmesiiınimı mümkün olmadığı;
— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili
olarak kamuoyunda ortaya aıtılam liddjialaır karşısında ıBalkanlığını lilglendireını
konanlarda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, lilddialarıyla, (Millî Savunma
Balkanı Ercan Vuralhan hakkımda gensoru açılmasıinıa li'lşlkin önergeleri ITIÜH
nasebetiyle
2 (21) 319:324
tiyle

KORKMAZ Mehmet (Kütahya) - 1987 yılı sonunda yayınlaman
«loraaitın İçinden Programımda Kütahya te Merikez İlçesine bağlı Köprüıören
Köyüne yer verilmesiniiın nedenlime ililşikliin Barbakandan söziü sorusuna1 Dev
let Bakanı Adnan Kahvecimin cevalbı m'üpasdbetiyle
2 K122) 419:42li
KÖSE İsmialiU (Erzurum) - israil'in, ıFlistin halikıma reva gördüğü in
sanilik dışı muamelelere ilişkin
2 (16)

54:58

KUMBARACIBAŞI Omır (Kocaeli) - Zonjguldak Milletvekilli Tevfâlk
Brtüzün ive '27 arkadaşı nın, dış borçlarımızın 1984 - 1987 dönemlimde artnedenıleririi, bu artışta ekoınomliık, siyasal ve sosyal! etklerini ve konu ide il
gili olarak alınabilecek tedbirleri itespjîlt etmek aımacıyaa Meclis araştırması
acımasına lişklin; önergesi münasebetiyle
12 <)2C0 271:277

— 26 —
C,

B.

Sayfa

M
MÜFTÜOĞLU Güneş (Zonguldak) - îşçi ücretlerimin düşük
enflasyonun ücreitıliere etkisi ve ataması gerekli tddbMiere ilişkilin'.

olması,
2 (15)

5:7

N
NAMAL HAJSAN (Anltajlya) - Diyarbakır MifetıvekiiL'i Hikmet Çetin ve
26 Arkadaşının, drvfiaısıyomı ive hayat pahalılığımın «ikonoim.dk ve toplumsal
yaşamda yarattığı sorunları ve hu komıuldaı allıınacalk 'önılemlerüi ıtesıpüt ettaek
amacıyla Meclis araştırması açılımasımaj liiişıkin Önergesii münasebeıtü'yle
İ2 ı(22) 410)2:406
NEİDÎM Ahıneıt (Saklalrya) - Esnaf ve sanatkârlarım içiiınde ibuluinıdukları
ekonom'iik ve sosyal şaıntlaır ive ataması gereken tedbirlere iiışkiin 2 (15)

1121:14

ö
ÖZAL Yuısuf Bozkurt (Devlet Kakamı) (MaBaflya) - Diyarbakır 'Müietvekiılıi Hükmet Çatim ve 26 Arkadaşınım, enlfılajsiyon ve hayat pahattğımımı
ekonomik ve toplumsal yaşaimda yaıraıttığı soranları ve ıbu konuda, alınan
caik önjlemteri ıtaspiiıt ötmıek a|miacıyla 'Meclis • araışitırımaısı açılmasına iliş
kin önergesii münasebetiyle
2 (20)ı 286:293
— Tekirdağ Mileıtvekii Enis Tütüncü'nün, Hükümetim 4 Şubaıtta aldığı
ekonomik tedbirlerden sonra, 1988 Yıölı iBültçe Yasa Tasıarısı lie orltaya çıka-caik (tabloya illliışlklîın gündem dışı konuşması doliayısuyllia
2 (22) 390:393
— Tuncdii MiıMeıtavekıii Kamer Gençlim, 6.11.1983 31.12.19-87 tarüıhleri arasında hangi ülkelerden ne mililktair Iborç alındığına ilişiklim Başbakan;dan sorusu ımiinasıelbetliıyüle
2 (22) 430:432
—• Zonguilldak ıMıilIHjetvefcillIİ Tevlflfc. Entüzün'ün, duş ıboriçîıaırımuzdaki' gellişmelere ilişkini gündem dışı konuşması ıdo'üayıısıylta
2 l(!18) 153:156
— Zonguldak MtffetvekliÜİ Tevfiik lErjbüzün ve 10 arkadaşınım, gelir ve
refah dağıHımıındakİ! mevcut Idbruımu ve ıbu konuda alınması gerekli .tedbirleri
tespit etmek amacıyla Medlıiiis araştırması açılmasına ilişkin öınergesi mlünasöbetiyle
2 (24) 56111:570
;
—• ZonguÜldk Miile)tavek)iıl!Jı Tevfiik Erbüzün ve 27 arkaldaşinın, dış ıborçkıımızın 1984 - 1987 dönemlimde artmasınım ne'Herilıeriiıni, tou artışım ekono
mik, siyasal ve sosyal dtfcieriltoi ve konu ile Üllgftlli olarak alinablüllecek tedbıirl'erii tesapilt etmek aımacıylla Meclis araşJtırması açillmaaına illlişkliın önergesi'
münasebetiyle
2 (20) 259:265
ÖZTÜRK Mahmut (Niğde) - Güneydoğu ve Doğu AnaıdoıDuda cereyan
eden anarşi ve tıerör oHaylarına ilişkim
2 (17) 11119:12)1
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P
PAKDEMtRLÎ Ekrem (Ulaştırma Bakanı) (Manisa) - Diyarbakır MıLletvekili Fuat Atalay'ın, Adnan Menıdbrös Havaalanının teknik donanımının ek
sik olduğu iddiasına ve diğer havaManlarında da bu tür eksiklikler ibulunup
bulunmadığına iilişkin sorusu münasebetiyle
2 (22) 422:424
POSTACI Hilmi Ziya (Aydın) - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddösimdb Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 1(19)
241
— GAP Projesi içinde yer alan Karakaya ve Atatürk Barajları glöl saha
ları içinde, kalan ailelerin 'iskânları ve alınması gerekli önlemlere ilişkin
'
2 (18) 148:150

S
SÖKMENOĞLU Mustafa Murat (Hatay) - Konya Millötvekü Vefa Ta
nır ve 31 arkaldaşının, şahsı ille ilgili olarak kamuoyunda yer alan itham, ha
ber ve yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve tartışmalsız bk hiçimlde yerine
getirmesinin mümkün olmadığı;
— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı ite ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, 'Millî Savunma Bakanı:
Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 (21) 315:319
— Kumar makinelerine ilişkin
2 (20) 253:254
SÖNMEZ Yusuf Kenan (İstanbul) - NETAŞ'ta işten çıkarılan işçilere ilişkin
2 (23) 470:472
SUNGURLU Mahmut Oltan (Devlet Bakanı) (Gümüşhane) - Diyarbakır
Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine ilişiklin sözlü sorusu
münasebetiyle
2 <17) 133:134
— Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 'Baikanlar Kurulunun ve ba
kanların TBMM'ce denetlenmesi yollarına işlerlik kazandırılmasına ilişkin
gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 (23) 480:481
— Hakkâri • Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen
illerde görev yapan hâkim ve savcılara ödenen tazminatın Olağanüstü Hal
Bölge Valisi tarafından tespit edildiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
2 (17) 137:138
SÜZER Kenan (Tokat) - Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 26 Ar
kadaşının, enflasyon ve hayat pahalılığının ekonomik ve toplumsal yaşamda
yarattığı sorunları ve bu konuda alınacak önlemleri tespit efanek amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (22) 412:415
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ş
ŞENDAG Orhan (Adana) - Adana Organize Sanayi Böl'geisin'in sorunla
rına ilişkin
'
2 (18) 145:147
ŞENGÜN İsmail (Denizli) - Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (Komisyonu Raporu raünaselbetiyle
2 (15) 26:28

T
TANIR Vefa (Konya) - Genel Kurulda Salı günü denetim konularının, ,
Çarşaımlba ve Perşemlbe günleri kanun tasarı ve tSeHdıüflemiyle kiomls!y]o|n!lla|riâ||aji!
gelen düğer,töşjlerjngöıftişütaeısi ha'kJkınd'aikii ANAP Grübü önerMniin usıulq nyn
gun olup olmadığına ilişkin
2 (23) 494:4%
— Hakkında gensoru açılması istenilen balkan yerine, 'Başbakan veya görevlendirecıegi bir diğer 'balkanın konuşma yapıp yapamayacağına ilüşkiin
2 1(21) 355:356
— Ve 31 arkadaşının, şahsı sile lilgili olarak kamuoyunda yer alan itham,
halber ve yorumlar neldeni'yle görevini haklkıyla ve tartışmamız bir 'biçiimdie yej
itime getirmiesünin mümkün olmaldığı;
— Antalya Milletvekili Deniz Balykal ve 27 Arkaldaşının, şalhsı ile ilgili
olarak ıkaamııoyunda ortaya atılan 'iddialar karşıisırtda Bıaıkanlığını 'ilgilendiren
konularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma Balkanı!
Ercan Vuralhan Hakkımda gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
'2 (21)
371
TENEKECİ Abdullah (Devlet Bakanı) (Konya) - Diyarbakır Milletvekili
Fuat Atailay'ın, Adana - İncirlik Üssü'nün modernizasyonun ve Federal Al
man Hükümetinin ülkemizde alçak uçuş denemeleri yapmalk İçin önleride bu
lunup bulunmadığına ilişkin 'Başbakandan sözlü ıs'orusu münasebeitiylö
2 (18) •m-A&
TÎTİZ Mustafa Tınaz (Devlet Bakanı) (Zonguldak) - Hatay Milletvekili
MtustaJfa Murta't ISİdkfrnmoğJn'nıım, kumar makinelerine ilşkıin gündem dışı konuşmalsı doiayısıylal
2 (20) 255:256
TOPÇU Yaşar (Sinop) - BakanUkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında 3046 Sayılı Kanunun Bir Malddesimdie Değişiklik Yapılmasına Oadr Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 (19) 218:223
237:239
— Gündeme giren bir sözlü soru önergesinin TBMM Başkanlığınca gün-demlden çıkarılarak; soru sahibine ialde edilmesinde imlenen usul ve tutumun
doğru olup (olmadığına ilişkin
2 (17) 126:130
TOPUZ Ali (İstanbul) - Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 17 ar
kadaşının, Çernöbil nükleer reaktör kaaasının neden olduğu radyoaktif kir-
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îentmenlın ülkbnizdlelei boyutlarını ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açilmasma 'ilişkin önergesi münasebetiyle
2 1(23) 506:514
TÜTÜNCÜ Enis (Tekirdağ) - Hükümetin 4 Şubatta attğı ekonomik ted
birlerden sonra, 1988 Yık Bütçe Yasa Tasarısı İle ortaya çıkacak tabloya iüşlkürt
2 (22) 388:390
— Hükümetin uygulamayı düşündüğü son ekonomik politikaya ilişkin
2 i(17) 116:118

u
ULUTÜRK Abdullah (Afyon) - Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 ar
kadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda yer allan 'inhanı, haber ve yoruım-'
lar nedeniyle görevini hakkıyla ve tartışmasız bir biçimde yerine gedilmesinin
mümkün olmadığı;
— Antalya Milletvekilli Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şalisi 'ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını ilgilendiren ko
nularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunana Bakanı
Ercan Vuıralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 <21) 333:340

ü
ÜLKER Reşit (İstanbul) - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında 3046 (Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 (19) 229:232
— Genel Kurulda Salı günü denetim konularının, Çarşamba ve Perşembe:
günleri kanun tasarısı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülimesli hakkındaki ANAP Grubu önerisinin usule uygun olup olmaldığına
ilişkin
2 (23) 496:498
— Hakkında gensoru açılması istenilen bakan yerine, Başbakan veya gö
revlendireceği bir diğer bakanın konuşma yapıp yapamayacağına ilişkin
2 '(21) 352:355

V
VURALHAN Ercan (Millî Savunma Bakam) (Ankara) - Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 arkadaşının), şahsı ile iliglili olarak kamuoyunda yer
alan itham, haJber ve yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve tarüşmasız bir
biçimde yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı üe (ilgili
olarak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını ilgilendiren
ktopuflaridŞa gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma Ba-
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kianı Ercan Vuralhan hakkında genisöıtu açılmasına 'ilişkin önergeleri rniünasdbldtlyl^
2 (21) 363:371
• '(Y
YILMAZ A. Mesut (Dışişleri Bakanı) (Rize) - Antalya Miltetvefcili Denizi
Baykal ve 10 arkadaşının, dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda!
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (16) 77:83
— Erzurum Milletvekili İsmail Küse'niin, İsrail'in, 'Fİisitin 'halkıma {rteva gör
düğü insanilik dışı muamelelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 1(16) 58:59
— Hakkında gensoru açılması 'istenilen 'balkan yerine, Baş'bakan veya gö
revlendireceği bir diğer 'bakanın konuşma yapıp yapamayacağına ilişkin
2 <21) 356:357
— Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak
kiamuiolyiunida yer alan itham, ha'bıer v© yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla!
ve tartışmasız bir biçimde yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
— Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 aırkaldaşının, şahsı İlle 'ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialarfcaırışısın'da1(Bakanlığını ikilendikten kıonulrda gerekti etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma 'Bakanı
Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin ömergeleırti münalsebeltiiyle
2 1(21) 358:363
YÜRÜR Şükrü (Sanayi ve Ticaret Bakanı) (Ordu) - Sakarya MilletVftkiiiİ
Ahmet Neidim'in, esnaf ve sanatkârların içinde 'bulun'dukları ekonomik ve sos
yal şartlar Ve alınması gereken tedbirlere ilişkin guddem dışı ikonuşjması dolayısryüat
2 (15)

14:15

z
ZENGİN Ha»an (Manisa) - 3194 sayılı fmar Kanununun uygulanması
ve imar planı olan veya olmayan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın içinde
bulundukları duruma ilişkin
2 (24) 549:552
ZEYTİNOĞLU Erol (Eskişehir) - Diyarbakır IMıiMetvekli Hikmet Çetin vö
26 Arkadaşının, enflasyon ve hayat pahalılığının ekonomik ve toplumlsal ya
şamda yarattığı sorunları ve bu konuda alınacak önlömleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 (22) 406:411
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