
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
32 NCİ BİRLEŞİM 13 . 7 . 1999 SALI Saat : 15.00 

. 1_ _ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması Önergeleri. 

2. — Altı ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 30.7.1999 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 arkadaşının, Yozgat İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (1) 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 23 arkadaşının, esnaf ve. sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (1) 

3. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, THY'nın zarar etme
sinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana-

— 1 — 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

yasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (1) 

4. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 22 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 'bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, DDY'nın zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

6. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, amatör sporun 
sorunlarının araştırılarak aksaklıkların tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

7. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ile uygulanan eğitim politikalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması ıgereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/8) 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygula
masının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/9) 

10. — Bursa -Milletvekili Ertuğrııl Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve kon
feksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

11 s — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü 
durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

12. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'nın 
sorunlarının araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin 
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belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

13j — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su 
sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk 
sorununun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) 

16. •— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının 
araştırılarak köy kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca b'ir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

17. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa
dışı olarak dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

18. —• İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuru
luşlarının kamu imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

19. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkın
daki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

20. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun 
nedenlerinin araştırılarak 'alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

21. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörü
nün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 
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22. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/22) 

23. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının to
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/23) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 21 arkadaşının, üniversite 
giriş sınavının ülke gerçeklerine uygun olup olmadığının ve soru kitapçıklarının ça
lınması olayı ile Metek'san firmasına yapılan ödeme arasındaki bağlantıların araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 indi maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/24) 

25. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki 
balık çiftliklerinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

26. — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının 
içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

27. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Ta
raflı Yatırım Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasalın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

ı 28. — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının, üniversiteler ve YÖK 
hakkında ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/28) 

29. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, ÖSS sorularının 
ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversi
telerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

, 30̂  — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde 
yaşanan ekonomik krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be-
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lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

31', •—• Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite 
kurulacak illerin tespiti ve bu konuda alınmas,ı gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

32̂  — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan 
İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açilmas,ına ilişkin önergesi (10/32) 

33.: — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite ku
rulacak illerde aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sek
törünün sorunlarının ve devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

35. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 23 arkadaşının, Osmanlı Devletinin 
kuruluşunun 700 üncü yıldönümü konusunda Anayasanın 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

(1) Hükümet bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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1.'— Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Şanlıurfa Şehir Stadyumu inşaatı
na ve şehrin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/8) (2) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Şanlıurfa'ya bağlı köy ve ilçele
rin içme suyu ile yol ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/10) (2) 

3\ — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar îzol'un, Şanlıurfa İkinci Organize Sana
yi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) (2) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklının, Tekirdağ'da buğday 
alımları için geçici alım istasyonları kurulmamasının nedenine ilişkin Tarım ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) ' - . 

5. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Üniversitesi Rektö
rünün usulsüz uygulamalarda bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/18) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu 
inşaatına ve Şanlıurfa - Akçakale karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) 

7. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, 1999 bütçesinden Şanlıurfa Köy 
Hizmetlerine ayrılan ödenek miktarına ve bazı köylerinin yol ihtiyacına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

8. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa'nın tropikal hastalık
lar hastanesi ihtiyacına ve yapımı devam eden Devlet hastanesi inşaatına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa İlinin kültür merkezi 
ihtiyacına ve turistik değeri olan bazı mağara ve harabelerin restorasyonuna ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) 

10. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Havaalanı inşaatı ve 
iki demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

11. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Toplu Konut İdaresince Şan
lıurfa'da uygulamaya konulan konut projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24) 

12- — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanhurfa Olimpik Stad inşaa
tına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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13. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Harran Üniversitesi Rektörlük 
binası ve kampusu inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

14. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki işçilerimizin so
runlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

15. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadeniz Bölgesinde silah sa
nayiinin teşvik kapsamına alınmasına ve Bafra ve Kavak Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

16. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sözleşmeli personelin kadroya 
alınmasına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

17.,—• Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İline 'bağlı köy yolla
rından kaçının asfaltlandığına ve asfaltlanmayan yollara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/30) 

18. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Atatürk Stadyumunun 
gece aydınlatma sistemi ihtiyacına ve Balıkesir İline güreş okulu açılıp açılmayaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/31) 

19. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir SSK Hastanesinin Bölge 
Hastanesine dönüştürülmesi ve bazı ilçelerdeki SSK dispanserlerinin iyileştirilmesiyle 
ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/32) 

20. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, şehir merkezleri içinde kalan 
cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) 

21,, — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa il merkezi küçük 
sanayi sitesi inşaatına ve bazı ilçelere organize sanayi bölgesi yapımı için ödenek ay
rılıp ayrılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

22, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Gelemen Tarım İş
letmesi Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/35) 

23* — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Salihli - Turgutlu karayolunun ya
pımı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/36) 

24.| — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa İli Muradiye Beldesini İz
mir'in Menemen İlçesine bağlayan karayolunu genişletme çalışmaları için ayrılan 
ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) 

25. — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa İlinin Merkezinde bulunan 
Kuşlubahçe hemzemin geçidinin yaya yolu yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/38) 
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26. — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Salihli - Gölmarmara Akhisar'ı 
birbirine bağlayacak karayolunun yapımı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27.— Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, İzmir - Manisa Karayolu için 1999 
yılında ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/40) 

28. —• Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, eczacıların reçete be
dellerinin Bağ - Kur Müdürlüklerince zamanında ödenmemesine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

29. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, boş bulunan imam - mü
ezzin kadrolarına ne zaman atama yapılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

30. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 53 - 56 ncı Hükümetler 
döneminde özelleştirmeden sağlanan gelire ilişkin Devlet Bakanından sözlü som öner
gesi (6/43) 
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KANUN TASAMI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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