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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Soruşturması önergeleri 
2. — Meclis Araştırması önergeleri 

. : • ; • : • . ' . : . , " ' • , 2 , ' - . . • • ' . • • • - , : • • ' " : 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

*»^°*»-»««S)y@«(feSS'',*"*"|i>*' 

3 
S E Ç t M 

: - . - 4 '• ; 

OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

|rWıfolM_MiWdiS0^ffi«^{g"TIIMMııllnQ|ı i 

; • . - - " • 5 • • - • .. 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

.1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerinin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. '•— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 'ARAŞTIRMASI' 
YAPILMASINA.ÖAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

; 4 . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal'dı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

g, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

9. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın' 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek, amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/27) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 
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YAPILMASINA DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün soranlarının araştırılarak alınması gereken, tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

16; — İstanbul Milletvekili Mustafa. Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

17. — İzmir Milletvekili. ,'Sabri Ergiil ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 itici, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

18. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

19. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

20. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün' 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 
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22. •— Konya Milletvekilli Mustafa -Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

23. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

24. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu vo 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

25. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) 

26. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

27. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) ' 

28. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya ve 13 •arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla' Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

30., — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) . - ' . • • 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

3]i. —. İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşımn Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

32. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

33. -—İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

34.— İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/49) 

35. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

37.— İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının,- ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içlinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir -Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesü (10/52) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Halil: Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (ö/l) 

2., — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

• 3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın,. Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şah'in'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so-. 
ru önergesi (6/5) ; 

ı • ' ' - ' . • ' . 

5. —Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, soğan üretimindeki fazlalığın değer
lendirilmesine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, izmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

7i — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'm, iş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye İmam - Ha 
•tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

9. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so-

. hu önergesi (6/11) 

10. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

11. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

12. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

13. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Tren yolu ve İstasyonuna 
^ilişkin Ulaştirma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) ; 

14. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 
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15. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

16. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma. Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

17. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

18; — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

19. _ Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

20. — Aydın Milletvekili Sema Pi'şkinsüt'ün, Acil Servis ve Hizmetlere İlişkin 
Sağlık Bakaniiîdan sözlü soru önergesi (6/22), 

21. — Aydın Milletvekili Sema Rişkmsüt'ün, S.S.K.'nm Sağlık Hizmetleri Ala
nındaki örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınd'an sözlü soru 
önergesi (6/23) 

22. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekono
mimize. olan etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 

23. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

24. — Yozgat Milletvekili Kâzını Arslan'ın, İl Sağlık' Müdürlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, dinî vecibelerini yerine ge
tiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27). 

26.— Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, çevre düzenlemesi fonundan bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

27. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

28, — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin eylemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

29: — Ordu Milletvek'i'li Hüseyin Olgun Akın'in, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının 
kamulaştırma bedellerine ilişkin. Sanayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/31) 

30, — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren 
ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/32) • 
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SÖZLÜ SORULAR 

31. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Köy Hizmetleri Müdür
lüğünde, mevsimlik çalıştırılan işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/33) 

32. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

33. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir'e bağlı köy yollarına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

34^ _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/36) 

35s _ Konya. Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) 

26. — Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, dinî vecibelerini yerine getiren ordu 
mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/38) - . ' ' . . / . 

37. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, çalışanların ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin ilaç ve tedavi giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/39) 
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