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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nın, köy enstitülerinin 

vuruluşunun 61 inci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması ve 
Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 

2. - Adana Milletvekili Ali Gören'in, şekerpancarı üreticilerinin devlet
ten alacakları paraya ilişkin gündemdışı.konuşması 

3. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, sekizinci Cumhur
başkanımız Turgut Özal'ın ölümünün 8 inci yıldönümüne ilişkin gündem
dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak 

Çayırhan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına ilişkin Kanun Teklifinin (2/568) 
doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi (4/350) 
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2. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin (2/523) doğrudan gündeme alın
masına dair önergesi (4/351) 32:35 

3. - Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Bir İlçe Kurulmasına (2/282) 
ilişkin Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi 
(4/352) 35:38 

IV. - ÖNERİLER 27 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 27:31 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek 
önerisi 27:31 

V.- SORULAR VE CEVAPLAR 38,99 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 38:61 
1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne 

bağlayan genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) 38 
2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a 

askerlik şubesi açılmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/564) 38 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan 
Küçük Sanayi Sitesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/567) 38 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar 
Küçük Sanayi Sitesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/569) 38 

5. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İl
çesi Devlet Hastanesine uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 38:39 

6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi 
inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 39 

7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban İmam Hatip 
Lisesi inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/575) 39 

8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Sivrice öğrenci 
pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 39 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İl
çesindeki öğrenci pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/577) 39 
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10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesi vakıf öğrenci yurduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/578) 

11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Palu - Gök-
dere Beldesinin ulaşımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/580) 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İl
çesine bağlı bazı köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/583) ' 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İl
çesi Yeşilbelen Köyünün yol ve içmesuyu sorunlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İl
çesi Sarıbaşak Köyü İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/585) 

15. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İl
çesi Kocadayı ve Keklik köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman 
açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

16. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İl
çesi Kuşbayırı Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/587) 

17.-Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı 
köylerin yol sorununa ilişkin ,< Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/588) 

18. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı 
köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

19. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

20. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan 
İlçesine bağlı Bulgurcuk, Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İl
çesine bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/592) 

22. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar -
Okçular yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

23. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar -
Karasungur ve Mirahmet köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/594) 
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24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor Grup 
yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

25. - Elazığ Milletvekili Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden 
kapalı yüzme havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/596) 

26. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan -
Bulgurcuk Köyünün içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/597) 

27. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan -
Çelebi Köyünün içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

28. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan -
Çıtak Köyü okulunun ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/599) 

29. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan -
Çıtak Köyü yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

30. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan -
Demirtaş Köyü yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/601) 

31. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ -Karakocan -
Demirtaş Köyünün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/602) 

32. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerin
den kesilen prime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/604) 

33. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Bel
desinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/606) 

34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-
Sarıcan Beldesinin ve köylerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

35. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesine bağlı bazı köylerin spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

36. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesine bağlı bazı köylerin kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

37. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesi Karapınar Köyünün okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/615) 
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38. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan il
çesi Gündeğdi köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/616) 

39. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesine bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/617) 

40. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl-
çesi'ne bağlı bazı köylerin içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/618) 

41. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesi Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/619) 

42. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesi Altınoluk İlköğretim Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/620) 

43. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesi Başyurt Köyünde bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/621) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın 
cevabı 

44. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesine bağlı bazı köylerin sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesi Kalkankaya Köyüne sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

46. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İl
çesine bağlı bazı köylerin imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 

47. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş 
Köyü sulama projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/625) 

48. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine 
bağlı bazı köylerin içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/626) 

49. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine 
bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/627) 

. 50. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine 
bağlı bazı köylerin grup yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/628) 
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51. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine 
bağlı bazı köylerin sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

52. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel 
eğitim okulu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/630) 

53. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvan
cılık ve tarım alanında uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

54. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün Elazığ İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/633) 

55. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uy
guladığı projelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/636) 

56. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihî 
eserlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

57. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eser
lerin onarımı ile ilgili projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

58. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/639) 

59. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

60. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdür
lüğünün Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/644) 

61. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uy
guladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

62. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdür
lüğünün Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

63. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde 
uyguladığı projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

64. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-
Palu-Arıcak ilçelerinde boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

65. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde 
uyguladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 
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66. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdür
lüğünün Elazığ ve ilçelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 46 

67. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin 
ulaşımına ve Ankara-Gölbaşı-Şereflikoçhisar-Aksâray-Ulukışla arasında 
bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 46 

68. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter 
alınacağı yolunda basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/658) 46:47 

69. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Basında Bugün" adlı 
bültenin içeriğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/659) 47 

70. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleş
tirilmesi için verilen ilân ve reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/661) 47 

71. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre 
yapılacak atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 47 

72. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 47 

73. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, THK tarafından Sam
sun İlinde toplanan kurban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/667) 47 

74. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve 
Silopi sanayi siteleri projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/671) 47 

75. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özel ban
kalardaki hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 47 

76. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia 
edilen bir basın mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 47 

77. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memurlara yapılan 
çocuk yardımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) ve Dev
let Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 47:48 

78. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Galatasaray-Leeds 
maçı öncesi meydana gelen olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 49 

79. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Göztepe-Erzurumspor maçında 
güvenlik görevlilerinin sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) 49 

80.- Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye 
binası inşaatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 49 
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81. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydm'ın, meslek liselerin
den liselere geçişin engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/679) 

82. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlinde 
yapımı devam eden bazı hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/680) 

83. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkm'm, Nevşehir'deki Tekel 
İçki Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kazım Yücelen) sözlü 
soru önergesi (6/682) 

84. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi in
şaatına ve Küçükçekmece SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

85. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yolların
daki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

86. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, daha önceki hükümet
ler döneminde yapılan cep telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/685) 

87. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba jan
darma birliklerince ve polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

88. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Kaymakamlığınca 
hazırlanan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

89. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre 
mevzuatına uyum konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/689) 

90. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da ser
best bölge kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/690) 

91. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki 
mayınlı tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

92. - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk. Telekom'a alınan 
geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

93. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

94. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-
Muratboynu köyünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/697) 

95. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Kemah -
Eriç Köyü içme suyu şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/698) 
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96. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köy
lerinin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/699) 

97. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-
Dedeoğlu Köyü sulama göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/700) 

98. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu 
Projesi ve Hac taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/701) 

99. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel 
sektörde görev almalarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/702) 

100. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait sosyal tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

101. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/704) 

102. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir 
kuruluşun perakende satış fişi ile tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

103. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır 
ticaretinin kısıtlanmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/710) 

104. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hiz
metlerini geliştirme ve destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/711) 

105. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul - Kınalıada'da 
bulunan aktarıcı antenlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/713) 

106. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan 
tohumluklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/714) 

107. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğret-
menevi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

108. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın Erzincan-Tercan-Geven-
li, Balıklı, Kemah-Kemerkaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/716) 
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109. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarih
lerinde yapılan açık lise sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesi'nde bazı öğren
cilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/717) 

110. -Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihin
de yapılan açık lise sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesi'nde bazı öğren
cilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/720) 

111. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki iş
çilerimizin hukuki sorunlarına ve 1993 yılında Hollanda'da polis tarafından 
öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/721) 

112. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'un fethi kut
lamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

113. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nüfus müdürlüklerin
ce alman faks ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/723) 

114. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/724) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 

115. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni 
verilen kamu kuruluşlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/725) 

116. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların kar
şılaştıkları sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

117. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sigorta Teftiş Kurulu 
Samsun Grup Başkanlığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma 
olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/727) 

118. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İl
çesindeki Balhkaya Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/729) 

119. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki 
VIP uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

120. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mah
kemesi üyelerinin tayin edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/732) 

121. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, UZEV'in yasalara uy
mayarak halkı mağdur ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/733) 

- 1 0 -



T.B.M.M. B : 8 5 17. 4 . 2001 

122. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniver
sitelere yapılacak Devlet yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

123. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bül
tenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

124. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Tünel inşaatına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

125. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası 
Genel Müdürü hakkında açılmış ceza davası olup olmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

126. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki 
tarihi ve kültürel önemi olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/741) 

127. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa 
Cezaevi ile diğer cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

128. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

129. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın Af Tasarısı ve F Tipi 
Cezaevi projelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

130. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûm
ların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

131. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Türk 
Telekom Bölge Müdürlüğünün Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

132. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm 
potansiyeline ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

133. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hiz
met binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/749) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 

134. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin Olimpiyat Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/751) 

135. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin Olimpiyat Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/752) 

136. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık per
soneli açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

137. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım prog
ramında Köy Hizmetlerinin payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 
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138. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde 
Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

139. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı 
eğitim uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/756) 

140. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım prog
ramında Sinop İlinin genel durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/757) 

141. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil 
Yeniden Yapılandırma Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

142. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balık
çı barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

143. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı 
barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

144. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı 
barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

145. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde 
depolanan zehirli varillere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

146. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK has
tanelerindeki gönüllü fazla çalışma uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

147. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir 
Havaalanının ne zaman açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/764) 

148. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir 
otoyolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/765) 

149. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehir
lenme olaylarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

150. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki 
okullara dağıtılmak üzere gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/768) 

151. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi 
bölgelerindeki vergilendirmeye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/769) 

152. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi 
bölgelerinde uygulanan teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/770) 
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153. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi 
bölgelerinde uygulanan vergi indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 60 

154. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz 
kombine çevrim santrali ve nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştır
ma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/772) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 60:61 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI çç: 144 
1. - Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel'in; 

SSK'hların sağlık giderlerine, 

SSK'nın tıbbî malzeme alımlarıyla ilgili bazı iddialara, 

İlişkin soruları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan'ın cevabı (7/3635,3636) 99:102 

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Devlet memurluğu sınavı 
yapılmadan önce açılan sınavları kazananların durumuna ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı (7/3804) 103:104 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hayat standardı esasının 
yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer 
Oral'ın cevabı (7/3814) 105:106 

4.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın; 

Erzincan-Üzümlü-Sansa Köyünün yol sorununa, 

Erzincan-İliç-Özlü Köyünün yol sorununa, 
Erzincan-Kemaliye-Topkapı Köyü ile Gümüşçeşme Ağıllar Mez

rasının içme suyu sorununa, 
Erzincan-Üzümlü-Sansa Köyünün sulama arklarının onarımına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/3847, 

3848,3851,3852) 107:110 

5. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, 2000 Malî Yılı içinde 
yer değiştiren memurlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Sümer Oral'ın cevabı (7/3849) 111:112 

6. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Kemah 
Bozoğlak Bucağı yoluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/3859) 113:116 

7. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün lağvedilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/3884) 117:119 

8. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, cep telefonların
da uygulanan sabit ücrete ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün 
cevabı (7/3849) 120:122 
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9. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, ekonomik kriz nedeniyle 
meydana gelebilecek olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tan-
tan'ın, cevabı (7/3897) 123:124 

10. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, TELEKOM'un özelleştiril
mesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Enis Ök-
süz'ün cevabı (7/3902) 125:128 

11. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Almanya-Berlin Turizm 
Fuarında açılan standlara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mum-
cu'nun cevabı (7/3920) 129:133 

12. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Diyarbakırspor-Kombassan 
Konyaspor maçına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün yazılı 
cevabı (7/3932) 134:136 

13. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, DDY'na ait İstanbul-Zeytin-
burnu'ndaki binaların kiralanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Enis Öksüz'ün cevabı (7/3936) 137:138 

14. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, SSK primlerine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 
(7/3945) 139:140 

15. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
Vakıf ve derneklere 2001 yılında yapılan yardımlara, 
2000 yılında Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara, 

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/3949, 3961) 141:144 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 61 
1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 

Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil
letvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl-
dırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi 
ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş 
ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Mil
letvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. 
Sayısı: 527) 61:62 

2. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 
Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Emniyet 
Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı: 438) 62 
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3. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı: 433) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet Partisi Grup Başkan-
vekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anava
tan Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli 
Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İ.Yaşar Dedelek ile An
talya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 
2/603, 2/605) (S. Sayısı: 592) 

5. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurul
ması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiş
tirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir 
İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 
Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/206, 1/779) (S. Sayısı: 639) 

6. - Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/836) (S. Sayısı: 651) 

— @ 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine, 
Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye İlindeki orman köylülerinin 

(10/190), 
Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye İlindeki yerfıstığı üretiminin 

ve üreticilerinin (10/191), 
Sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araş

tırması açılmasına; 
İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; araştırma önergelerinin gündemdeki yer

lerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Fazilet 

Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağ-
cıoğlu seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
bulunan: 

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı:527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından; 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye (1/53) (S. Sayısı: 433), 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (1/757, 
2/603, 2/605)(S. Sayısı: 592), 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye (1/206, 1/779) (S. Sayısı: 639); 

İlişkin kanun tasarılarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

Ertelendi. 
Polis Yüksek Öğretim Kanunu Tasarısının (1/497, 1/212) (S. Sayısı: 438) tümü üzerindeki görüş

meler tamamlandı, 9 uncu maddesi kabul edildi, 10 uncu maddesinin görüşmelerinin bitiminde, istem 
üzerine yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunamadığından, 

17 Nisan 2001 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.02'de son verildi. 
Murat Sökmenoğlu 

Başkanvekili 
Yahya Akman Cahit Savaş Yazıcı 

Şanlıurfa İstanbul 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Q 
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No.: 123 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

17.4.2001 SALI 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, basın-yayın organlarına verilen ilân, reklam ve 
teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

2.- Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, ekonomik kriz öncesi Merkez Bankasından 
satılan dövizlere ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) sözlü soru önergesi (6/1395) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TESK ve TŞOF başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 
maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda yapılan çalış
malara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 2000 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankası ve Halk Ban
kası tarafından kullandırılan ticari krediler ile batık kredi miktarına ilişkin Devlet Bakanından 
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

2.- Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 19.2.2001-21.2.2001 tarihleri arasında en fazla döviz 
satılan ilk beş kuruluşa ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4059) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

3.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bazı TV sahiplerinin RTÜK Kanununun 29 un
cu maddesine aykırı hareket ettikleri iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4060) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

4.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, pancar üreticilerinin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

5.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

6.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, GAP bölgesindeki arazi satışlarıyla ilgili iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

7.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, kamu kuruluşlarının ilaç bedellerini 
geç ödediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.4.2001) 

8.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, BAĞ-KUR ve SSK'lının ilaç bedellerinin 
geç ödendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

9.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kızılay Genel Başkanı hakkındaki iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

10.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, GAP, Manavgat Irmağı ve Mudurnu Tavuk
çuluğu satın almak isteyen yabancı firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4067) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 
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11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

12.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İstanbul-Eminönü Mahmutpaşa Camii imamının 
gözaltına alınmasına ve hutbelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa 
geliş tarihi:13.4.2001) 

13.- Adana Milletvekili Ali Gören'in, valiliklerde ve il özel idarelerinde yapıldığı iddia edilen savur
ganlıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

14.-Adana Milletvekili Ali Gören'in, 2000-2001 yılında Merkez Bankasınca özel bankalara 
kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.4.2001) 

15.- İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, birleştirilen bankalarda çalışan personele ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2001) 

16.- Antalya Milletvekili Mehmet Baysarı'nın, Antalya-Konyaaltı Türem Otelinin kapatıl
masına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2001) 

17.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2001) 

18.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübüne ilişkin 
Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2001 

19.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep'teki sanayicilerin elektrik faturaları ile 
ilgili şikayetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.4.2001) 

20.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Bakanlığın yeni lojman alımına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2001) 

21.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, kriz öncesi Merkez Bankası'ndan satılan dövize ilişkin 
Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2001) 

22.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Bayrak Tüzüğünde yapılan değişikliğe ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2001) 

_____ © , 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

17 Nisan 2001 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU(Hatay), Mehmet AY (Gaziantep) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini en iyi dileklerimle açıyor, 
saygılar sunuyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 

vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, köy enstitülerinin 61 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle söz isteyen 
Samsun Milletvekili Sayın Şenel Kapıcı'ya aittir. 

Buyurun Sayın Kapıcı. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nın, köy enstitülerinin kuruluşunun 61 inci yıldönümü 

münasebetiyle gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
ŞENEL KAPICI (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Atatürk aydınlatmacılığının 

geniş kitlelere yayılması hareketinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için, 3803 sayılı Köy Ens
titüleri Yasasının 17 Nisan 1940'ta kabulüyle ilgili olarak, 61 inci kuruluş yıldönümü kutlamaları 
hakkında söz almış bulunmaktayım. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 19 Mayıs 1919*da 
başlatılan Kurtuluş Savaşı harekâtının sonunda, Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntıları arasında yeni 
bir güneş gibi doğacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kesinlikle halk yönetimine dayalı, 
yenilikçi, devrimci, çağdaş bir devlet olacaktı; bu devletin temelinde de, eğitim ve öğretim yer 
alacaktı. Bunun için, ilk girişimler, 1928 yılında başlatılmıştı. Daha sonra, dönemin Millî Eğitim 
Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, 17 Nisan 1940 tarihin
de başlayıp, 21 köy enstitüsünü kurarak, çok yönlü işlevini -iş içinde iş aracı, iş içinde iş eğitimi-
amaçlamışlardı. Kaynağında, tümüyle üretim temel alınıyordu. 

Köy enstitülerini, sadece ilköğretimi çözecek kurumlar olarak görmek büyük hatadır; bir sis
tem olarak, Türkiye kalkınmasını hedef almıştır. Bu sistemde, yetenekli her çocuğun yeteneği öl
çüsünde üst düzey öğrenim kurumlarına girebilmesi, parasız eğitim yoluyla sağlanmıştı. Geniş kit
lenin çocukları, köy çocukları, ilkokullarda, köy enstitülerinde, bir yükseköğrenim kurumu olan 
Yüksek Köy Enstitüsünde tamamen parasız öğrenim görüyorlardı. Böylece, fırsat eşitliğine işler
lik kazandırılmış, geniş kitlelerin yetenekli çocuklarının üst öğrenim kurumlarına geçişleri kolay
laştırılmıştı. 
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Bugün, köylerde, kentlerin varoşlarında yaşayan geniş kitlelerin çocuklarının, olanaksızlıklar 
nedeniyle fırsat eşitliği ilkesinden yeterince yararlanamadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu durum 
düzeltilmezse, ciddî sorunlar beklenilebilir. Yeni üretim tekniklerini köye ve kente götürme, eğitimi 
yayma, cumhuriyeti köye ve kent varoşlarına taşıma, laik anlayışı topluma yerleştirme, politeknik 
okullara yakın hizmet vermeyi hedefliyordu. Ne yazık ki, Demokrat Parti, bu enstitüleri 1954 yılın
da kapatma yoluna gitti. 

Köy enstitülerine, çok partili yaşamın, bir bakıma, demokrasinin öncü kuruluşları gözüyle 
bakabiliriz. İnanılıyordu ki, Türkiye'de demokrasinin gerçekleşmesi, bütün vatandaşların hiç olmaz
sa ilköğretim çarkından geçmesiyle mümkündür. Hiç olmazsa ilköğretim görmüş vatandaşların 
daha bilinçli seçmen olacağı, daha bilinçli üretken olacağı ve böylece, ekonomik bağımsızlığa 
kavuşacağı varsayılmıştır. Köy enstitülerinde ve Yüksek Köy Enstitüsünde okuyanların seçilebilme 
konumuna geçmiş olmaları, devlet yönetiminde daha çok sayıda görev almaları mümkün olacaktı. 

Köy enstitülerinin acele kapatılmasının başlıca nedenleri, örümcek kafalı şer güçlerce, köy ens
titüsü ruhunu yok etme, öğretmenlik soyunu tüketmekti. Bunu başaramayacaklar. 61 inci yılda da 
bu ruh yaşıyor ve yaşayacaktır. 

Köy enstitüleri, Türkiye koşullarını, sorunlarını önplana çıkaran, bunlara çare olacak kurum
lardı. Kısa sürede, pek çok ilkeleri günümüz koşullarında da uygulanabilir ilkeler olmuştu. Bunların 
gözden geçirilerek güncelleştirilmesiyle, ülkemizin çok şey kazanacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, köy enstitüsünde yetişenleri, dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan 
Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve rahmetle anıyor, Yüce Mec
lisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapıcı. 

Sayın Kapıcı'nın konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu cevap 
verecekler. 

Buyurun Sayın Bostancıoğlu. 

Süreniz 20 dakika efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; köy enstitüleri, cumhuriyetimizin değerlerini ve çağdaşlığını köylere taşımış, Atatürk dev
rimlerini hayata geçirmiş, eğitimde fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmasında çok önemli katkılar
da bulunmuştur. 

Köy enstitüleri, eğitim-öğretimde bir yaşam biçimidir. Köy enstitüleri, karanlıktan aydınlığa 
atılan bir adımdır, aydınlanma hareketidir. Köy enstitüleri, ulusal ve özgün bir modeldir, bizim 
modelimizdir. Köy enstitüleri, Atatürk ilke ve devrimleri ile cumhuriyet ruhunun en iyi yaşandığı 
yerlerden biridir. Köy enstitüleri, fırsat ve olanak eşitliğinin en güzel uygulamasıdır. Köy enstitüleri 
mezunu öğretmenlerimizin hizmet ruh ve anlayışı, her türlü takdirin üzerindedir. Köy enstitüleri, en 
güzel imece örneğidir. 

İşte, bu özellikleri taşıyan köy enstitüleri, ünlü matematikçiler, ünlü edebiyatçılar, ünlü ressam
lar, ünlü spor adamları, ünlü müzisyenler, ünlü politikacılar yetiştirmiştir. 

Köy enstitülerinin kuruluş yıldönümünü kutlarken, bu kurumlardan mezun olup hayatta olan
lara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. 
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Şubat 1954 yılında öğretmen okullarına dönüştürülen 21 köy enstitümüzden 18'i, bugün, 
Anadolu öğretmen lisesi olarak hizmet yapmaktadır. 1999 yılında, Kültür Bakanlığımızca köy ens
titüleri binaları koruma altına alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, köy enstitüleri bize tarihin mirasıdır; onları birer müze olarak, onları birer 
anı olarak yaşatacağız. Ayrıca, bugün, Hasanoğlan'da köy enstitüleri müzesi kurma çalışmalarımız' 
da hızla sürdürülmektedir. 

Köy enstitüleri felsefesinin, bugünkü çağdaş eğitime ışık tutacağına inanıyorum. Sekiz yıllık 
zorunlu ilköğretim uygulamasıyla başlayan ve yurdun dörtbir yanına yayılan YİBO'larımız ve bu 
okullarımızın 8 inci sınırlarındaki yönlendirme, işte, bu modelin günümüze yansımış şeklidir. Yatılı 
ilköğretim bölge okullarımız, o gün olduğu gibi bugün de, politik tercihlerle değil, nereye 
gerekiyorsa oraya kurulmaktadır. YİBO ve PİO'lar, ya bir köyde ya da bir kasabanın yanındadır. 

Sayın milletvekilimizin "bugün, köylerde, kentlerin varoşlarında yaşayan geniş kitlelerin 
çocuklarının, olanaksızlıklar nedeniyle fırsat eşitliği ilkesinden yeterince yararlanamadığı gerçeğiy
le karşı karşıyayız" sözü, gerçeği yansıtmamaktadır. "Bu durum düzelmezse ciddi sorunlar bek
lenebilir. Yeni üretim tekniklerini, köye ve kente götürme, eğitimi yayma, cumhuriyeti köy ve kent 
varoşlarına taşıma, laik anlayışı topluma yerleştirme, politeknik okullara yakın hizmet vermeyi 
hedefliyordu" deniliyor. Bizim sekiz yıllık zorunlu eğitimle başlattığımız, yatılı bölge okullarının 
yerlerinin tespiti ve yatılı bölge okullarında okuyan çocuklarımız bakımından bu modelin uygulan
masından başka bir şey değildir. 

Bugün, YİBO ve PİO'larda okuyan çocuklarımızın tamamı köy çocuklarıdır, kırsal alanın 
çocuklarıdır. Köy enstitülerinin bu kadar kıymetli insanlar yetiştirmesi bize şunu gösteriyor: Türk 
köylü çocuğuna okuma olanağı verdiğimizde, başaramayacağı hiçbir iş yoktur. İşte, bu nedenlerle, 
biz, köy enstitülerini, felsefe olarak, yatılı bölge okulları ve pansiyonlarda yaşatıyoruz. 

Sekiz yıllık zorunlu eğitimin yasasının yürürlüğe girdiği 1997 yılında ülkemizde 147 yatılı böl
ge okulu varken, bugün 266 yatılı bölge okulumuz var; yüzde 80 artış... Cumhuriyetin kuruluşun
dan 1997 yılına kadar 147, dört yıl içerisinde de, yüzde 80 artışla, cumhuriyet döneminin tamamına 
yakın bir artışla 266'ya yükselmiştir. 

1996-1997 yılında pansiyonlu ilköğretim okulumuz 27 iken, bugün pansiyonlu ilköğretim 
okulumuzun sayısı 231'dir; artış, yüzde 755'tir. Bu, köy enstitüleri felsefesinin yaşatılması değil de 
nedir?! 

Öğrenci sayısına gelince: İlköğretim seviyesinde 497 okulda 178 707 öğrenci, ortaöğretimde 
895 okulda 153 796 öğrenci olmak üzere, 332 503 öğrenci parasız yatılı okumaktadır. Bu çocuk
ların tamamının yemesi, içmesi, giyimi ve eğitimi, devlet tarafından parasız verilmektedir. Ayrıca, 
her gün, yaklaşık 603 000 öğrenci tam donanımlı okullara taşınmakta, öğle yemeği verilmekte ve 
tekrar, akşam evlerine götürülmektedir. Bu da, kırsal alanda hiçbir çocuğun eğitimsiz kalmaması 
çalışmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Önder Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimizin eğitim tarihinde iz bırakan köy enstitülerini 
kuranlara, onlardan yetişenlere, bu ruhla ülkemize hizmet edenlere minnet ve şükranlarımı sunuyor; 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
Zannediyorum aynı konuda, çok kısa söz talebi olan Sayın İsmail Aydınlı; buyurun efendim. 
Oradan, oturduğunuz yerden efendim; mikrofonu açtım. 
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İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Saym Başkanım, mikrofona gerek yok. 
BAŞKAN - Mikrofonu açtım; oturduğunuz yerden efendim. 
60 mcı maddemiz öyle diyor; ne yapalım?.. 
İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Köy enstitülerinin 61 inci kuruluş yıldönümü nedeniyle söz almış bulunuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı Yasayı kabul ederek, köy 

enstitülerinin kurulmasına olanak sağladı. 17 Nisan tarihi, son altmış yıllık eğitim ve toplum 
yaşamımızda çok önem ve anlam ifade eden bir gün olarak kabul edilmektedir. 

Köy enstitüleri, İkinci Dünya Savaşının en çetin koşullarında, bir avuç yurtsever ülkücü 
eğitimcinin öncülüğünde ve köy çocuklarının özverili, inançlı emekleriyle kuruldu. Yurdumuzun 
dörtbir yanına dağılan köy enstitülerinin sayısı altı yedi yıl gibi kısa bir sürede 21'e yükseldi. Köy 
enstitüleri, çağdaş eğitim, bilim ilkelerine, yurt gerçeklerine dayalı, ulusal, özgün ve evrensel 
eğitim, öğretim ve üretim kurumlarıydı; iş ve üretim içinde, iş için eğitim ilkelerine dayalı kurum
lardı. Köy enstitülerinde öğrenciler, üretirken öğreniyor, öğrenirken üretiyorlar; hem öğretmen hem 
de yurttaşlara köy yaşamının her alanında örnek ve öncü insanlar olarak yetiştiriliyorlardı. Köy ens
titüleri, kendi kendine yeten, kendi binalarını yapan, gereksinmelerini büyük ölçüde işlettikleri tar
la, bağ, bahçelerden ve yetiştirdikleri hayvanlardan elde eden eğitim öğretim kurumlarıydı. Kuruluş 
yasasında da belirtildiği gibi, amaçları, yalnızca, köy okullarına seçilme yoluyla köy çocuklarını öğ
retmen yetiştirmek değil, aynı zamanda, köylerimizin şiddetle gereksinme duyduğu sağlık memuru, 
ebe, demirci, dülger, tarımcı da yetiştirmekti. Köyü içinden canlandırıp kalkındıracak, durgun top
lumsal ve ekonomik yapıyı harekete geçirecek, öncü, örnek, üretici ve yaratıcı insanlar yetiştirmek
ti. Köy enstitüleri, bugün bir kez daha saygıyla andığımız bu okulların fikir babası ve baş uy
gulayıcısı, büyük eğitimci, yurtsever İsmail Hakkı Tonguç'un sözleriyle, köyü içeriden uyandırma, 
canlandırma girişimiydi. Enstitüler, çok kısa zamanda başarılı olmuşlar, Anadolu bozkırında çağ
daş, laik, eğitim, üretim ve uygarlık merkezi haline gelmişlerdir. 

Ünlü Amerikalı eğitimci ve filozof John Dewey köy enstitülerine hayranlığını şu sözlerle dile 
getirmiştir: "Hayalimdeki okullar Türkiye'de kuruluyor." 

Anısı önünde bugün bir kez daha eğildiğim ünlü devlet adamımız ve köy enstitülerinin kurul
masına büyük destek veren İsmet İnönü, bu kurumları, cumhuriyet tarihimizin en verimli kurumları 
olarak nitelendirmiştir. 

Son altmış yıldır, yerli-yabancı birçok ünlü eğitimci, toplum bilimci, toplum kalkınmacısı, 
gazeteci, düşünür köy enstitülerini inceleyip övmüşler; UNESCO, enstitüleri birçok geri kalmış ül
keye de örnek göstermiştir. 

BAŞKAN - Sayın Aydınlı, lütfen toparlayın; 3,5 dakika oldu. 
İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - 5 dakika olmadı Başkanım. 
BAŞKAN - Hayır, süre, 3 dakikadır efendim. 
Söylenecekler söylendi; lütfen toparlayın. 
Buyurun. 
İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Geçen yılki konuşmasında, İçişleri Bakanımız Sayın Sadettin 

Tantan, Türkiye'de en büyük tehlikenin ve sorunun cehalet olduğunu belirtirken, bunun bir 
nedeninin de cumhuriyetin ilk yıllarında açılmış halkevleri ve köy enstitülerinin kapatılması ol
duğunu haklı olarak vurgulamıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kısa konuşmamda, köy enstitülerinin dayandığı ilkeleri, niteliklerini, 
kuruldukları yılların koşullarını, başarılarını sayıp dökmeyeceğim; ancak, şu kadarını belirteyim: 
Köy enstitüleri, çok partili yaşama geçerken, tek darbelenen çağdaş, laik, demokratik kurumlar ol
muştur. 

BAŞKAN - Sayın Aydınlı, mikrofonunuzu kapatmak zorunda kalacağım. Lütfen, son cümleniz 
efendim... 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Peki. 

Eğer köy enstitüleri, halkevleri gibi kurumlar kapatılmamış olsalardı, Türkiye, bugün 
ekonomide, eğitimde ve demokraside çok ileri bir aşamada olacaktı. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydınlı. 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Türkiye, karanlık güçlerin, cumhuriyet, demokrasi ve laiklik 
düşmanı terör örgütlerinin at oynattığı bir ülke olmayacaktı. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydınlı. 

Gündemdışı ikinci söz, şekerpancarı üreticilerinin devletten alacakları paralar hakkında söz is
teyen Adana Milletvekili Sayın Ali Gören'e aittir. 

Buyurun Sayın Gören. 
Süreniz 5 dakika. 

2. - Adana Milletvekili Ali Göreriin, şekerpancarı üreticilerinin devletten alacakları paraya 
ilişkin gündemdışı konuşması 

ALİ GÖREN (Adana) - Muhterem Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün Hakkın 
rahmetine kavuşmasının yıldönümü olan rahmetli Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Tur
gut Özal'ın anısını rahmetle yâd ediyor, Yüce Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toplumlar, insanî değerleri ortaya koymak, sürdürmek ve geliştirmekle 
yükümlüdürler. "Adalet mülkün temelidir" prensibine inanan ve önemseyen bir milletin vekili 
olarak, huzurunuzda, halkımın zayi olan haklarını dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede, vergi vermede, askere gitmede, ülke ve devlet için her türlü 
görevde öne sürülen halkımın büyük çoğunluğunun haklarının, bugünkü yöneticiler ve özellikle, 57 
nci hükümet tarafından gözetilmemesi nedeniyle, halkımın haklarını savunmak üzere huzurunuz
dayım. 

Öncelikle ve özellikle, Sayın Başbakanımıza yöneltiyorum sorularımı. Devlete ürününü satan 
veya devletin bir şekilde emlakini istimlak ettiği vatandaşın ödemesinde fevkalade duyarsız ve ağır
dan alan tutumunuza karşı, yüksek faizle para aldığınız kurum veya kişilere, paralarını acele ve titiz
likle ödemekteki ölçünüz ve prensibiniz nedir? Bunu, açık olarak öğrenmek istiyoruz. Sadece ben 
değil, hem Millet Meclisimizin çoğunluğu hem de vatandaşımız, bunun açık, net ve anlaşılır 
cevabını istemektedir. 

Diğer ürünlerde olduğu gibi, şekerpancarı üreticilerinin alacağı olan 495 trilyon lirayı tamamen 
ödemeyip, sadece 2000 yılında, 18,7 katrilyonu faiz olmak üzere, 37,5 katrilyonu nasıl bulup 
ödediniz?! Vatandaşın halen devletten alacağı varken onu umursamayıp, faizcilerin günlük ve saat
lik ödemelerindeki dakikliğiniz arasındaki çifte standart ve farklılık, hangi ölçüye dayanmaktadır?! 
Zenginlere ödeme çabukluğunuz, halkın büyük çoğunluğunun hakkını teslimde neden sizi duyar-
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lılığa sevk etmemektedir?! Bu haksızlık karşısında, lokmalar boğazınıza tıkanmamakta mıdır, yas
tığa başınızı koyduğunuzda uykunuz kaçmıyor mu ve vicdanlarınızda derin bir sızlamaya yol aç
mıyor mu?! Zaten, şekerpancarının maliyeti olan 35 000 lira yerine daha düşük fiyat vererek ve onu 
da vaktinde ödemeyerek pula çevirdiğiniz, yok ettiğiniz halkın değerlerinin beraberinde neleri yok 
ettiğinin idrakinde olsanız, vatandaşın devlete karşı olan duygusunun ve tahrip olan muhabbetinin 
farkında olsanız, Sayın Başbakanım, bu koltuklarda bir gün değil, bir saat bile durmamanız lazım. 

Bu yılın ilk ayında, yine faizci sektöre ödediğiniz 3,4 katrilyona karşılık 15 katrilyon borçlanır
ken gösterdiğiniz gayreti, niçin üretici vatandaşa karşı göstermiyorsunuz?! Veya tersini soruyorum: 
Vatandaşın parasını ödemekte duyarsız kalıp, ona borçlanmazken, niçin faizleri vaktinde ve saatin
de ödemek için bu kadar gayretkeş oluyorsunuz? (FP sıralarından alkışlar) 

Ülke genelinde iktisadî ölçüt haline getirdiğiniz dolar aşırı yükseldikçe, vatandaşa sattığınız 
her türlü devlet tekelinde olan malın -gübre, gaz, mazot, şeker- fiyatını olanca hızıyla artırır
ken, sabit gelirli olan vatandaşın imkânlarının bittiğini, vatandaşın etinin yağının değil, kemiğinin 
iliğinin kuruduğunu niçin düşünmüyorsunuz?! 

Sayın Başbakanım, sadece ekonomiden sorumlu değil, hükümetten de sorumlu bakan haline 
getirdiğiniz Sayın Derviş'e bu işleri sipariş etmekle, halkın karşısında hesap veremeyeceğiniz gün
lere kendinizi hazırlamanızı diliyorum. Vatandaş "bu işlerden Başbakanın haberi yok mudur" diye 
sormaktadır ve ne ekonomiden sorumlu veya hükümetten sorumlu bakandan ne de diğer bakanlar
dan, Başbakandan bu hususlara çözüm getirme yöntemlerini anlatmasını istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, seçim bölgem olan Adana'da, halkımın çok ciddî bir geçim sıkıntısı ve 
karamsarlık içerisinde olduğunu üzülerek gördüm. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gören, lütfen, toparlayınız. 

ALÎ GÖREN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Ceyhan'ın Doruk Beldesinde, halk, aldığı kredileri ödeyememenin karabasanı altında inim inim 

inlemektedir; buğday taban fiyatı yine geç mi belirlenecek; yine, ödentiler geç mi yapılacak ve Üc
ret düşük mü tutulacak, çiftçi yine tüccarın insafına ve eline mi teslim edilecek diye kara kara 
düşünmektedir. 

Aynı zamanda, Sayın Tarım Bakanımıza sormak istiyorum. Sadece Bakanlar Kurulunda kavga 
etmek yetmez Sayın Bakanım. Sayın Bakanımız Kemal Derviş Bey, IMF'nin ve faizcilerin hakkını 
korurken "çiftçiye niçin yok" diye çiftçinin hakkını koparmayı beklerdik senden. (FP sıralarından 
alkışlar) Sayın Derviş, IMF ve rantiyenin haklarını nasıl koruyorsa, siz de, çiftçinin hakkını 
koruyup, ona götürmeliydiniz. 1,5 katrilyon destek bekleyen çiftçiye, 400 trilyonu aşmayacak bir 
miktarla nasıl yardımcı olabileceksiniz?! Hangilerine yardımcı olup, hangilerini dışlayacaksınız?! 
Siz, ekonomide tedbir almakta gecikiyorsunuz -bankalar olmasaydı- esnafı, çiftçiyi bankalardan 
kurtarmakta gecikiyorsunuz. Allahaşkına, kaç saat uyuyorsunuz günde, kaç saat?!. Uyandıran yok 
mu sizi?! (FP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gören son cümleniz için... 

ALİ GÖREN (Devamla) - Daha söyleyecek çok sözüm var; ama, bu sözlerimin dikkate alın
masını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gören. 

Gündemdışı üçüncü söz, sekizinci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın vefatının 8 inci 
yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Taşar'a aittir. 

Buyurun Sayın Taşar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

3. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın 
ölümünün 8 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan 
Partisinin kurucusu, Başbakanımız, sekizinci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın ölümünün 
sekizinci yılı münasebetiyle gündemdışı söz aldım. Bu imkânı bana tanıyan Sayın Başkana ve 
değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi ve ekranları başında bizi iz
leyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yüreği insan sevgisiyle, vatan sevgisiyle ve hizmet aşkıyla dolu, halka 
hizmeti Hakka hizmet sayacak kadar mukaddes gören ve bu anlayışı siyaset dünyamıza taşıyan ör
nek siyaset adamı; bütün halkımızın ve dünyanın takdirini kazanan büyük devlet adamı; sevgi, 
barış, hoşgörü ve siyasette uzlaşmanın sembol ismi; düşünce, inanç ve teşebbüs özgürlüğünü, vatan
daşımız için vazgeçilemez en temel üç özgürlük olarak gören, gerçek bir demokrasi abidesi olan 
sekizinci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın ebediyete intikal edişinin sekizinci yılındayız. 
Türkiye'de tıkanan sisteme işlerlik kazandıran, devleti yeniden çalıştıran, hizmet ve hedeflerin en 
öncelikli noktasına insanı yerleştiren, ülkemizi sıradan bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtaran 
adımlara öncülük eden merhum Turgut Özal aramızdan ayrılalı sekiz yıl oldu. 

O, yüreği vatan, millet ve insan sevgisiyle dopdolu; O, engin hoşgörü sahibi; O, demokrat; O, 
Türkiye yararına her düşünceyi değerlendirmeyi ve değişik düşüncelerden faydalanmayı şiar edin
miş örnek bir siyaset adamıydı. O, yönetime ve milletin vekâletine talip olmadan Türkiye ve dün
ya gerçeklerini iyi okumuş, analiz etmiş, o doğrultuda uygulanabilir ve devam ettirilebilir proje ve 
hedefler ortaya koymuş bir değerimizdi. O, ortaya koyduğu düşünceleriyle hâlâ yaşayan, bugün ve 
yarın hepimize rehber olacak fikirleriyle örnek bir düşünce adamıydı. 

Milliyetçilik, muhafazakârlık, sosyal adaletçilik ve serbest piyasa ekonomisi ilkelerini, Türkiye 
gerçekleri ışığında, bir potada sentezleyen rahmetli Turgut Özal, sosyal barışın şartlarını ve siyasî 
kamplaşmaların panzehirini de ortaya koyması bakımından, Türkiye için eşsiz bir birleştirici, her 
kesime hitap eden yapısıyla sentez bir kişilikti. 

Rahmetli Özal, değişime, yeniliklere ve yeni bilgilere açık, başkalarının düşüncelerine ve is
tişareye önem veren, toplumun değerlerine bağlı gerçek bir aydın ve demokrat bir devlet adamıydı. 

• Milletin iradesine ve sağduyusuna her zaman inandı. Milletimizin kendisine ve geleceğine dair 
güven duygusunu aşıladı. "Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur; Türkiye karar verince her şeyi 
başarır" sözleri, onun Türkiye'ye ve Türk Milletine olan güven duygusunun işaretleridir. 

Türk Milleti, Özal'a olan sevgisini ve minnetini, merhum Özal'a karşı yürütülen bütün 
karalama kampanyalarına ve iftiralara rağmen, her zaman göstermiştir. Halkımız, gün geçtikçe, 
onun eserlerini, hizmetlerini, yapmak istediklerini çok daha iyi anlamakta ve merhum Özal'a olan 
sevgisi giderek artmaktadır. Aradan 8 yıl geçtikten sonra dahi giderek artan Özal sevgisi, merhum 
Özal hakkında söylenebilecek bütün iyi nitelik ve övgüleri haklı kılmaya yetecek düzeydedir. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlarda ve yaşadığımız 
sıkıntıları aşma konusunda hiç de umutsuz olmamamız gerektiğini Atatürk'ten sonra bizlere en iyi 
gösteren, Turgut Özal olmuştur. Atatürk, Türkiye'ye olarak yürümemiz gereken çağdaş hedeflerin 
rotasını belirlemiştir, ilk adımları atmış ve Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirecek kurumların ve 
düzenlemelerin temellerini kurmuştur. Türkiye, bu rota üzerinde yürüdüğü sürece belli bir noktaya 
gelmeyi başarmıştır. Atatürk'ü ve hedeflerini en iyi anlayan Turgut Özal ise, Türkiye'nin bu hedef
leri yakalamasında en büyük mesafeyi aşmıştır. Siyasî hayata başlamasıyla birlikte, günümüzdeki 
sıkıntılardan çok daha büyük ve kapsamlı karamsar bir tabloyu devralmış; devraldığı bu tablodan, 
dünyayla pek çok alanda rekabet etmeye başlayan, geleceğe umutla bakan ve kaybettiği mesafeyi 
süratle telafi eden bir Türkiye sahneye çıkmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Taşar, lütfen tamamlayınız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Hayhay Sayın Başkanım. 

Merhum Turgut Özal, Türkiye'yi bir bölgesel güç, bir dünya devleti haline getirdi. Yakın 
tarihimizde milletimize, ülkemize çağ atlatan icraatların sahibi olan merhum Özal, nereden gel
diğini unutmadan, çağın icaplarına uygun adımlar atmasını bilen, geçmişle gelecek arasında birikim 
ve kültür köprüsünü gözardı etmeyen bir devlet adamıydı. Ancak, başlatılan atılım ve değişim 
adımları son yıllarda sık sık kesintiye uğrayınca, bu defa Türkiye, tekrar, 1980'li yılların başın-
dakine benzer bir umutsuz havayı yeniden teneffüs etmek zorunda kalmıştır; fakat, yine, karamsar
lığa, umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmemizi gerektirecek bir durum yoktur; çünkü, elimizde, bugün
kü sıkıntılarımızı aşacak hem potansiyel hem de bu yönde umutvar olmamızı gerektirecek sayıda 
tecrübemiz vardır. Potansiyelimiz, milletimizdir, milletimizin bağrından çıkan kurumlardır, bu 
kurumlan işleten hizmet ve çözüm üreten yetişmiş kadrolarımızdır. Tecrübemiz ise, Türkiye'nin 
şaşmaz rotasını çizen büyük önder Atatürk ve 1980'li yıllardaki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Taşar, mikrofonunuzu yeniden açıyorum, lütfen, tamamlayınız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 

... Türkiye'den yeni bir Türkiye mucizesini çıkaran, Turgut Özal'dır. Onun için, umutvar ol
mamız, geleceğimize ve kendimize inanmamız için sayısız nedenimiz, pek az millete nasip olan 
tarihî değerlerimiz ve tecrübelerimiz vardır. Halkımız bizlerden bu tecrübeleri değerlendirmemizi, 
bu potansiyele ve birikime sahip çıkmamızı beklemektedir. 

Bu düşüncelerle sözlerimi bitirmeden önce, kurucu Genel Başkanımız, Başbakanımız ve 
Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a, Yüce Mevla'dan gani gani rahmet diliyor; onun il
kelerini, projelerini, ideallerini ve hedeflerini gerçekleştirme kararlılığımızı bir kere daha ifade 
ediyor; mekânının cennet olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Taşar. 

Biz de, Sekizinci Cumhurbaşkanımız büyük devlet adamını rahmetle anıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının İçtüzüğün 19 

uncu maddesine göre verilmiş müşterek önerileri vardır; önce tümünü okutup işleme alacağım, son
ra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
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IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 16 Nisan 2001 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerilerinin, Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Emrehan Halıcı İsmail Köse Zeki Çakan 

DSP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Öneriler: 

1- 16 Nisan 2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 651 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat 
geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 
ncı sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 646 sıra sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geç
meden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 7 nci 
sırasına, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 257 
nci sırasında yer alan 644 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 8 inci sırasına alınması önerilmiş
tir. 

2.- Genel Kurulun; 17 Nisan 2001 Salı günü 15.00-20.00, 18 Nisan 2001 Çarşamba, 19 Nisan 
2001 Perşembe ve 20 Nisan 2001 Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 20 Nisan 
2001 Cuma günü de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 18 Nisan 2001 Çarşamba günü gün
demin 7 nci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin, 19 Nisan 2001 Perşembe günü de gündemin 9 
uncu sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılması; 17 Nisan 2001 Salı günü sözlü sorular hariç diğer denetim konularının, 18 
Nisan 2001 Çarşamba günü de sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz almak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Hatiboğlu. 

Lehte, aleyhte?.. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Mecellede bir kural vardır, bilirsiniz "malumu, ilama hacet 
yoktur" diye... 

BAŞKAN - Süreniz 10 dakika efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Yüce Heyetin değerli üyeleri; gündem denilen, 

bir kurulun çalışmalarını düzenleyen, o kurulun çalışmalarına katkıda bulunmayı arzu eden insan
lara ışık tutan, onların hazırlanmasını sağlayan yola, yönteme bir türlü giremedik ya da onu ihmal 
etmeyi, bir başka ifadeyle -beni anlayışla karşılayınız lütfen- kuralsızlığı, kural haline getirdik. 

Anayasanın 95 inci maddesi gayet açık; Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi yaptığı İçtüzük
le çalışır, İçtüzüğün kavram ve kurallarını esas alır diyor. İçtüzüğün 49 uncu maddesi, gündemi 
belirlemiştir. Bu üçlü ittifakın, görünürde üçlü ittifakın bugüne kadar şu uygulamaya uyduğunu hiç 
gördünüz mü, bana Allah rızası için söyler misiniz -Başkanlığa da dönerek soruyorum- hiç rast
ladınız mı?! İçtüzük diyor ki: "Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan han-
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gilerinin gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu husus ay
rıca ilan tahtasına da talik olunur." Bu, boşuna icat edilmedi. Yapmayın sayın milletvekilleri! Bunun 
bir anlamı vardır, bunun bir manası vardır. Sayın Başkan bugün birleşimi kapatırken, ilan edecek, 
diyecek ki; sayın milletvekilleri ve -televizyon aracılığıyla, bir anlamda, halkımıza dönerek- ey 
ahali, yarınki birleşimde -89 uncu birleşimde, 90 inci birleşimde- hazır olunuz, biz sizin için şun
ları, şunları, şunları görüşeceğiz; heyecan da göstermeyiniz; bu işimiz neden ihmal edildi, hatta 
neden imhal edildi diye bir tereddüde, bir korkuya, bir endişeye kapılmayınız; bak, ben ilan 
ediyorum Meclis Başkanınız olarak, yarın şu konular görüşülecek... Takip ediniz, birleşim kapatılır
ken bunu yapmaya mecbur Başkanlık. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Başkan, siz yaptınız mı? 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Ben yaptım tabiî, yapmaz olur muyum efendim, buna mec

buruz; İçtüzük gayet açık. Bakın, zabıtlara bakın; İçtüzük gayet açık; yarınki çalışmamızı bugünden 
duyuruyoruz. Niye?.. Bayanlar, beyler, beyefendiler; burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir, ciddî 
bir müessesedir, çalışma usulleri ve yöntemleri ciddî olmak zorundadır. Bugün şimdi Başkanımız 
kapatırken ilan edecek, sabah biz geleceğiz, başka şeyle karşılaşacağız, bizi izleyenler başka şeyle 
karşılaşacak; diyecekler ki "lime tekulûne mâ lâ tefalûn." Yani yapmadığınız, yapmayacağınız şeyi 
niye söylüyorsunuz" diye yakamıza bu millet yapışırsa, ne cevap vereceğiz?! Yapmayın! 

Değerli milletvekilleri, bunun bir başka faydası, hatta zarureti var; ben hazırlıklı olmalıyım. 
Bakın, Mecellede bir kural vardır: "Kıyas-ı nefis caiz değildir." Yani, benim size benzememem 
yahut sizin bana benzememeniz, birinin öbürüne benzememesi ve ona dayanarak bir hüküm vermek 
doğru değildir; herkes ayrıdır ve de doğaldır; buna, hepimizin saygı göstermesi lazım. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum: Siz, hazırlıklı gelme ihtiyacı duymuyor olabilirsiniz. Bir 
kanun görüşülecek, değil mi efendim; buna hazırlanma ihtiyacını duymuyor olabilirsiniz. Allah, 
sizi, doğuştan bu konuda yetiştirmiş, göndermiş olabilir. "İlm-î ledün" dediğimiz kaynaktan istifade 
etmiş, içmiş olabilirsiniz; ama, ben beşer Yasin Hatiboğlu, benim daha önceden dersime çalışmam 
lazım ki, getirilen konunun yanlışını işaret edeyim, doğrusunu getirip teklif edeyim; bunu yapabil
mem için, benim dersimi çalışmam lazım. Sizin zekânızın, hafızanızın, kabiliyetinizin üstün olduğu 
kanaatinde olabilirsiniz; ama, ben bir vasat vatandaşım -şahsım için söylüyorum- izin verin, ben 
hazırlanayım; hayır, bunu da izin vermiyorsunuz. İşte, vermezseniz, bu kanunlar titrek çıkıyor, tit
rek, nereye bastığı belli değil. Bizim istirhamımız budur beyler. 

Denetim nerede?! Bankalardan şikâyetçiyiz, değil mi; vurgundan, soygundan kırgından 
şikâyetçiyiz, hepimiz şikâyetçiyiz. Ben, ne DSP'den ne MHP'den ne ANAP'tan ne DYP'den ne 
Fazilet'ten bir kardeşimin "ya, amma da iyi oldu, iyi soymuşlar, aferin. Tamam, falan efendi, seni 
attılar üç gün; ama, zarar yok; sen orada biraz istirahat buyur; yatlar duruyor, katlar duruyor; çocuk
lar, evlatlar, töremeler, bacak kadar veletler -affedersiniz; velet, çocuk anlamınadır, yanlış an
lamayın- bunlar, yatlarla, katlarla keyif edecekler..." 

HASAN AKGÜN (Giresun) - Siz "çocuklar" deyin, Türkçe söyleyin. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Peki, çocuklar diyelim efendim. 
Yani, veledi ne maksatla söylediğim belli; veledi "çocuk" demekle değiştirmiş olmuyoruz; o 

yine öyledir. 
Peki, bundan şikâyetçi olmayan var mı içimizde; yok, hepimiz şikâyetçiyiz. İyi, güzel de; 

bizim ağlamamız, gözyaşı dökmemiz, köydeki insanımızın ilacına para oluyor mu, ekmeğine katık 
oluyor mu, emeklimin eczane kapısında sekteikalpten yıkılmasına engel oluyor mu, pancar köy
lümün tırnaklarıyla pancar sökmesinin acı ve ıstırabını izale ediyor mu; hayır... Bunu nasıl 
yapacağız beyler?! 
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Bakın, bir şey söyleyeyim: Biz -ayırmıyorum ha, Parlamento olarak biz- yani, siz, arif insanlar
sınız. Dinleyen, söyleyenden ariftir. Ben "biz" derim; ama, siz, kimin anlaşılacağını iyi bilirsiniz. Biz, 
kendimizi denetlemeyeceğiz, denetletmeyeceğiz, bu denetim yollarını kapatacağız, sonra dönüp, 
bankayı hortumlayanı denetleyeceğiz; kim inanır buna, nasıl inandıracaksınız insanları?! Eğer 
denetimden korkmuyor isek, bu icrayı denetlemek bizim birinci görevimizdir. Yasa yapmasanız da 
olur, mevcut yasalarla götürürsünüz; ama, denetlemezseniz, 12,5 milyar bir rivayete göre ve âlâ 
rivayetin 19 milyar ve dahi bir başka rivayete göre 40 milyar dolar... Hiç, çarptınız, çıkardınız mı?.. 
Ben, bir çarpmaya kalkıştım, cin çarpmışa döndüm!.. Hiç, çarptınız, çıkardınız mı?.. 

Şimdi, Sayın Derviş, dervişane bir teslimiyetle, yana döne para arıyor. Siz de geldiniz, dediniz 
ki: "Bu yangından, bizi, derviş kılıklı bir zat kurtarır." Hani vardır ya, böyle, beyaz atla, yeşil cüp
pelerle falan biri gelir... "Öyle bir derviş kişi bu işi halleder" dediniz. Nerede?.. O da geldi, para 
arıyor. Doğrudur... Ne yapacaktı yani?! O da para arıyor. 

Ben size söylüyorum beyler, ben size söylüyorum... 12,5 milyar fona gidenler dolayısıyla, 5 
milyar da şubat dolayısıyla; işte size 17 milyar dolar... Derviş kişinin aradığı ise 12 milyar dolar. 
Bunu nasıl elde edeceksiniz beyler; denetimle... Denetmezseniz, götürürler. 

Bakın, iki denetim vardır. Bir, beşerî denetim. Siz, tepesine bineceksiniz, kanunlar çerçevesin
de tepesine bineceksiniz ya da şurasına, o korkuyu, Allah korkusunu, Hak korkusunu, hesap kor
kusunu yerleştireceksiniz. Sizin olmadığınız, denetlemediğiniz yerde, diyecek ki; Parlamento beni 
görmese bile, Allah beni görüyor, bunun hesabını veremem. O yok, o yok; ondan sonra da hırsız
lıktan şikâyet ediyoruz. Yapmayın!.. 

Değerli milletvekilleri, evet, kanunlar çıkarılmalıdır, buna ihtiyacımız vardır; buna bir şey 
demiyoruz anamuhalefet olarak, ülkeyi dertten, sıkıntıdan kurtaracak neyiniz varsa, getirin. 

Bakınız "Ne oldu bize" diye manşet atmışlar. "Ne oldu bize" diyor. "Türkiye toplumsal deprem 
yaşıyor, her gün onlarca dükkân kapanıyor, umudunu yitirenler ölümü seçiyor." 

Bunu niye söylüyorum: Buna keyif meyif olmuyoruz. Allah rızası için dinleyin bizim hıç
kırığımızı, heyecanımızı, haykırışımızı... Buna keyif meyif olmuyoruz. Bu insanlar bizim. Televiz
yon seyretmekten artık dayanamaz oldum ben. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum. 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Liberation Gazetesi, Le Figaro Gazetesi... Fransa'ya 
hayatımda hiç güvenmedim ben; hele, bize karşı olan tavrından sonra; ama, gazeteleri neler yazıyor 
-ben, bunları okumayacağım- lütfen, bir bakın, okuyun. 

Beyler, denetimi yapmazsanız, soyulmamız devam eder. Şu rezalete bir bakın!.. Bak, Radikal 
Gazetesi... Hani ala-ü vâlâ ile her gün alkışlıyordu ya!.. Aman bu alkışlara güvenmeyin iktidar
dakiler! Güvenmeyin! "Elmerü fi zemenil ikbâli keşşecere..." Türkçesini söyleyeyim; diyor ki "in
sanlar, ikbal ve iktidar zamanlarında meyveli ağaca benzerler, herkes o ağacın altına toplanır, o 
meyveyi birer birer sömürürler, yerler, bakarlar ki, kuru dallar ve sarı gazellerden başka bir şey kal
mamış, sonra o ağacı terk eder, koşarlar, başka bir meyveli ağacı sömürmek üzere giderler." İk-
tidarınızdayken, bu gazetelerin, bu televizyonların, bu patronların, bu kartellerin size yağ yak
masına itibar ve itimat etmeyin lütfen; sizi yarın terk ederler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 2 9 -



T.B.M.M. B : 8 5 17. 4 . 2001 0 : 1 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika lütfederseniz... 
BAŞKAN - Cümlenizi tamamlamanız için mikrofonu açıyorum; buyurun efendim. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Cümleme bağlarsanız, birbuçuk saatlik tek cümle kurarım 

Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Cümleyi kurdunuz, tamamlandı!.. 
YASİN HATİBOGLU (Devamla) - Peki... 
"Hazine Müsteşarlığına yapılan ihbarlarda, kamu bankalarından düşük faizle kredi alanların, 

bu kredileri yine aynı bankalarda gecelik yüzde 7 500 faizle değerlendirdikleri bildirildi" diyor... 
Yapmayın! Bunu ben mi yapacağım arkadaş?! Beyler, ben muhalefetim, benim elimde denetim 
kurullarım yok, teftiş kurullarım yok, mahkemelerim yok. Çok açık söylüyor, isim de veriyor; diyor 
ki "çok ucuz, düşük faizle, aynı bankadan, (a) bankasından, kamu bankasından şu kadar milyar al
dı, tekrar oraya, başka bir ili dolaştırarak oraya, yüzde 7 500 faizle yatırdı." Etmeyin! Bu ağlayan 
köylüye ne diyeceğiz, ağlayan işçiye ne diyeceğiz, istihdamsız, işsiz güçsüz, boşta gezen benim 
karagözlü kardeşime ne diyeceğiz? Peki, siz ne diyeceksiniz?.. Hadi biz yine buluruz söy
leyeceğimizi de, siz rie diyeceksiniz? 

BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, lütfen... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Yani, bu gündemin sık sık değiştirilmesine karşı olduğumuzu, hele böyle bir düzenlemeye kar

şı olduğumuzu arz ve ifade ediyor, Sayın Başkanın toleransına, sizlerin de... 
HASAN AKGÜN (Giresun)- Sabrınıza... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla)- ...böyle beni teşvik edici dinleyişinize teşekkür ediyorum. 
Efendim, sabır, taşına sözler söylemem; ben, beni bilirim. 
Saygı sunuyorum efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Şimdi, önerinin maddelerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 
Öneriler: 
1.-16 Nisan 2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 651 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat 

geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 
ncı sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 646 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Diğer İşler" kısmının 7 nci sırasına, gün
demin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 257 nci sırasında 
yer alan 644 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 8 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
İkinci öneriyi okutuyorum: 
2. - Genel Kurulun; 17 Nisan 2001 Salı günü 15.00-20.00, 18 Nisan 2001 Çarşamba, 19 Nisan 

2001 Perşembe ve 20 Nisan 2001 Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 20 Nisan 
2001 Cuma günü de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 18 Nisan 2001 Çarşamba günü gün
demin 7 nci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin, 19 Nisan 2001 Perşembe günü de gündemin 9 
uncu sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılması; 17 Nisan 2001 Salı günü sözlü sorular hariç diğer denetim konularının, 18 
Nisan 2001 Çarşamba günü de sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN- Önerinin 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. (DSP sıralarından 
"Geçti artık" sesleri) 

BAŞKAN- Peki, arayacağım. 

Kabul etmeyenler... 

Efendim, Divan Üyelerimiz arasında ittifak hasıl, olmamıştır; oylamayı elektronik cihazla 
yapacağız. 

Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır ve önerinin 2 nci maddesi kabul edil
miştir. 

Böylece, grupların müşterek önerilerinin her 2 maddesi de kabul edilmiş olmaktadır. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; bu 3 
adet önergeyi ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 

ilk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/568) doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi (4/350) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2/568 esas numaralı, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Yasa 
Teklifim, havale edildiği komisyonlarda 45 günlük süre geçmiş olmasına rağmen görüşülememiş
tir. Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için 
gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

H.Uluç Gürkan 
Ankara 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, iki söz talebi var; bunlar, Ankara Milletvekili Sayın Uluç 
Gürkan ve Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik'e ait. 

Sayın Gürkan, buyurun efendim, ilk söz sizin. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çayırhan, Ankara'nın 
yaklaşık 120 kilometre batısında, Beypazarı ve Nallıhan'ın arasında; ilçe olmayı, Türkiye'deki stan
dartlarda, gerçekten hak eden bir beldemiz. Nüfusu 100 OOO'in üzerinde. Gelişmeye müsait; kömür 
yatakları var, bir termik santralı var. Bu nedenle, Ankara'nın Polatlı dışında göç alan tek çevre yer
leşim birimi. Ankara'nın diğer bütün ilçeleri göç veriyorlar; Çayırhan, Polatlı'yla birlikte göç alıyor. 

Termik santralın ve kömür yatakların özelleştirilmesi nedeniyle de, Çayırhanlılar üzerinde, bir 
psikolojik olumsuzluk var. İlçe olma yolunda vereceğiniz oylar, belki, bu psikolojik rahatsızlığın 
aşılmasına da katkı koyacaktır. 
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Çayırhan'ın ilçe olması, yanı sıra, hiçbir ek külfet, hiçbir malî yük de getirmeyecektir. TEAŞ 
ve TKİ'nin halen atıl kalmış olan binaları, ilçe örgütlenmesinde belediye olarak örgütlenmenin 
ötesinde bir ilçenin kamusal örgütlenmesinde de bütün gerekli altyapıyı hazırlayacak büyüklükte ve 
kapasitededir. 

Çayırhan, sözün kısası, ilçe olmak için oylarınızı, gerçekten, hak etmektedir. Desteğinizi bek
liyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gürkan. 

İkinci söz, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik'e ait. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Gürkan'ın vermiş olduğu önergeye ben de katkı sağlamak üzere söz aldım. Gerçekten, 
Ankara hem nüfusu hem idarî bölünüşü itibariyle çok geniş bir alanı kapsamakta. Bir taraftan Ev
ren, Şereflikoçhisar gibi, öbür taraftan Nallıhan, Beypazarı gibi çok geniş bir alana yayılmış bir 
ilimiz. Tabiî, buradan bu hizmetlerin yürütülmesi de gerçekten zor gözüküyor. Ben, daha önce ver
miş olduğum bir önergeyle Beypazarı'nın il olmasını ve adı geçen beldemiz olan Çayırhan'ın da, 
konumu itibariyle, ilçe olmasını teklif etmiştim. 

Fazilet Partisi olarak, biz de buna katkı sağlıyor, bu konuda olumlu oy vereceğimizi bildiriyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge, kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

2. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/523) doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi (4/351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/523 esas numaralı kanun teklifim, havale edildiği komisyonlarda 45 günlük süre geçmiş ol

masına rağmen görüşülmemiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini saygılarım

la arz ederim. 6.2.2001 

Şaban Kardeş 

Bayburt 
BAŞKAN - İki söz talebi var; Bayburt Milletvekili Sayın Şaban Kardeş ve Bayburt Millet

vekili Sayın Suat Pamukçu. 

İlk söz, Bayburt Milletvekili Sayın Şaban Kardeş'e ait. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
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ŞABAN KARDEŞ (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayburt Dedekorkut 
Üniversitesi kurulmasıyla ilgili Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifimizin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili önergemiz üzerinde söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversiteler, ülkeler ve bölgesel gelişmeler üzerinde 
önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. İlmî ve teknolojik gelişmelerin toplum hayatındaki önemi, tartış
ma götürmez bir gerçektir. Bölgesel kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamadan, ülkenin gelişmesini sağ
lamak mümkün değildir. Toplumsal barışın sağlanması da, bölgelerarası gelişmişlik farklılığının ve 
bütün kesimler arasındaki dengesizliğin giderilmesine bağlıdır. 

Bayburt, 1989 yılında il statüsüne kavuşmuş bir ilimiz olmakla birlikte, kalkınmasını, 
maalesef, sağlayamayan ve ülke ortalamasının 1/3 düzeyinde millî gelire sahip bulunmaktadır. Bu 
geri kalmışlık zincirini bir şekilde açmamız gerekiyor. Devlet politikası olarak, bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu başarmanın bir ayağı da, ilmî ve 
teknolojik alandaki gelişmelerdir. Böyle gelişmişlik düzeyi düşük illerimizin desteklenmesi, diğer 
illerimize de rahat bir nefes aldıracaktır. Cazibe merkezi haline gelen büyük illerimizde, altyapı 
yetersizlikleri sürekli gündemde tutulmakla birlikte, göç veren illerimiz ise, göçü durdurabilmenin 
çarelerini aramaktadır. 

Bu noktadan hareketle, göç veren illerimizde, devletimizin biraz daha aktivitesini artırması 
gerekmektedir. Üniversite veya eğitimle, göçün yakın bir ilgisi bulunmaktadır. Ekonomik problem 
yaşayan insanlarımız, çocuklarıyla birlikte, ya eğitim ve öğretim gördüğü ile göç etmekte veya har
camalarını karşılayamayacak durumda iseler, maalesef, eğitim ve öğretim haklarından vazgeçmek
tedirler. 

Kurulması teklif edilen üniversitenin "Dede Korkut" adıyla kurulmasını, Türk Milletine hiz
metlerinden hareketle ve bu ismin yaşatılması gayesiyle vermiş bulunmaktayız. Her millet, kültürel 
zenginliğiyle övünmek ister veya övünür; ancak, bazıları övündüğü kaynakları açıkça gösterebilir. 
Ne mutludur ki, Türk Milleti, bu konuda, övünebileceğinden daha fazla birikime sahiptir. Bu 
birikimin şaheserlerinden biri de, Dede Korkut hikâyeleridir. 

Dede Korkut, Oğuz Türklerine ait olduğu bilinen 12 boy içinde, sadece, Oğuz Türklerinin 
değil, hemen hemen bütün Türk boylarının dünya görüşünü, hayat tarzını, ifade kabiliyetini ve 
güzelliğini, inançlarını dile getirmiştir. Bu sebeplerden dolayı, hepimize ait değerleri taşıyıp yansıt
ması sebebiyle, Korkut Atamız, Kazak bozkırlarından Altay Dağı eteklerinden, Anadolu, Doğu Av
rupa'ya kadar, geniş Türk coğrafyasında tanınır, sevilir ve sayılır. 

Dede Korkut'un hikmetli sözleri, sadece yaşadığı dönem için değil, günümüz için de, bizim 
açımızdan son derece büyük ehemmiyete sahip sözlerdir; çünkü, bu sözler, bize, Türk Milletinin 
hangi hasletlere sahip olduğunu, nelerin uğruna canını ortaya koyduğunu, neye ağlayıp neye gül
düğünü, sosyal adaleti nasıl sağladığını, ailevî ilişkilerini nasıl düzenlediğini, sadakatin ne ol
duğunu ve bunun gibi gerek yüksek ideallerle gerekse günlük hayatın ayrıntılarıyla ilgili bize ait 
birçok unsuru göstermektedir. Bütün bu güzel özellikleriyle, Dede Korkut, Türk ruhunu yansıtan, 
abidevî dil ve kültür yadigârlarımızdandır. Günümüzde, taşıdığı mesajları doğru anlayıp doğru 
yorumlamak, bütün Türk Milletinin görevidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Bayburt İlimiz Dede Korkut'una sahip çıkmıştır; 1995 yılından baş
layarak, her yıl, temmuz ayında, yurtiçi ve yurt dışından gelen ilim adamları ve devlet erkânıyla bir
likte, uluslararası düzeyde Dede Korkut şenliklerini sürekli hale getirmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kardeş, lütfen toparlayınız. 

ŞABAN KARDEŞ (Devamla) - Dede Korkut şenlikleri vasıta kılınarak, Türk dünyasıyla da bir 
araya gelinmektedir. 

Bayburt Dede Korkut adıyla bir üniversite kurulması doğrultusunda verdiğimiz önergenin gün
deme alınması noktasında olumlu desteklerinizi bekler; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Aynı konuda ikinci söz, Bayburt Milletvekili Sayın Suat Pamukçu'ya ait. 

Buyurun Sayın Pamukçu. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; değerli kardeşimiz, Bayburt Milletvekilimiz 
Şaban Kardeş Bey'in Bayburt'ta bir üniversite kurulmasına ilişkin önergesi üzerine, bendeniz de, bir 
iki şey söylemek üzere huzurlarınıza geldim; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malumlarınız üzere, bundan yaklaşık iki ay kadar önce, yine aynı konuda bendenizin de bir 
kanun teklifi huzurlarınıza gelmiş idi; yüksek tasviplerinizle, bu teklifimiz kabul görmüş ve şu an
da, gündemin 228 inci sırasında yerini almış durumda. Şimdi, Bayburt'a bir üniversite yetmiyor, iki 
üniversite kuracağız inşallah yüksek tasviplerinizle. 

Gerçekten, üniversiteler, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel zenginleşmesine katkı sağ
layan önemli kurumlarımızdır. Bayburtumuz, kültürel açıdan baktığınız zaman, tarihte, gerçekten, 
çok önemli bir yer tutmuş bir yöremizdir. Bayburt, Ahmed-i Zencani, Şeyh Veysi ve Ekmelettin 
Baberti gibi büyük âlimleri yetiştiren bir yöremizdir ve yine Bayburt, trşadiler, Celaliler, Ruhiler, 
Ağlar Babalar, Hicraniler, Zihniler gibi büyük şairlerimizin de yurdudur. Bu bakımdan, Bayburt 
Üniversitesi kurulması, Bayburt'ta bir üniversite kurulması durumunda, Bayburt'un bu zengin kül
tür kaynaklarından bu öğrencilerimizin istifade etmesi gayet doğaldır ve üniversite için de büyük 
bir zenginliktir. Ekonomik yönden de, yörenin kalkınmasına büyük fayda sağlayacaktır; buna da 
inanıyoruz. 

Bayburt, 1970'li yıllarda, Karadeniz Bölgesinin neredeyse tamamının et ihtiyacını karşılayan 
bir ilimiz idi. 1980'li yıllara kadar Karadeniz Bölgesinin et, süt ve süt mamullerine ilişkin gıda ih
tiyacını karşılayan bir yöre durumundaydı; ancak, bölgemizde ve Bayburtumuzda -maalesef, 
üzülerek söyleyelim- 1980'li yıllardan itibaren hayvancılık konusunda yapılan yanlış uygulamalar, 
yanlış icraatlar sonucunda hayvancılık hemen hemen ölmüş durumdadır ve bu yüzden de büyük bir 
göç veren bölge durumuna düşmüştür. 

Bayburt'un tarım yönünden ikinci önemli ürünü şekerpancarıdır. Bayburt'un rakımı 1 600 met
re civarındadır, 1 500'ün üzerindedir, bu bölgede, kültür bitkisi olarak, sanayi bitkisi olarak, pancar 
dışında herhangi bir bitkinin yetişmesi mümkün değil. Zaten, buğday, arpa gibi tahılın da yetişme 
imkânı yoktur, verim çok düşüktür; ancak, ne yazık ki, üzülerek ifade edeyim, geçtiğimiz günlerde 
kabul ettiğimiz Şeker Kanunuyla pancar üretimimiz de önümüzdeki iki, üç yıl içerisinde tamamen 
ölmüş olacaktır. 

Bu ülkeyi, 1980'den beri, bu şekle getiren bir yönetim anlayışını nasıl tavzih etmemiz lazım, 
nasıl vasıflandırmamız lazım bilemiyorum; ancak, şimdi, önümüze bir fırsat gelmiştir, bu fırsatı 
değerlendirmemiz lazım. Bayburt'un tamamen yok olmamasının çaresi, bu üniversitenin, artık, 
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kurulmasına kalmıştır. 1980'li yıllara kadar nüfusu 250 000 civarında olan Bayburt, şu anda 100 
000'in altına düşmüştür; yani, bu kadar büyük göç veren bir yörenin tarihten, haritadan silinmesine 
kimsenin gönlü razı olmaz inancındayım. 

Bu bakımdan, bu kanun teklifini vermiş olmasından dolayı değerli kardeşime hem teşekkür
lerimi hem de tebriklerimi sunuyorum ve Yüce Heyetinizden de kabul göreceği ümidiyle, hepinize 
saygılar sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pamukçu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü ve son önergeyi okutuyorum: 
3. - Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Bir İlçe Kurulmasına (2/282) İlişkin Kanun Teklifinin 

doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi (4/352) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(2/282) esas numaralı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifim havale edildiği komisyon
larda 45 gün geçmesine rağmen görüşülmediği için, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan 
gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 

Bekir Ongun 
Aydın 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, Sayın Ongun; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 
BEKİR ONGUN (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13.8.1999 tarihinde vermiş 

olduğum, Aydın İli Umurlu Beldesinin İlçe Olması Hakkındaki Kanun Teklifim 45 gün içerisinde 
ilgili komisyonlarda görüşülmediğinden, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alın
ması konusunda söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasası, ülkemizin merkezî idare kuruluşu bakımından, coğraf
ya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerin de diğer 
kademeli bölümlere ayrılacağını hüküm altına almış bulunmaktadır. Anayasamızın bu ilkesi doğrul
tusunda, ülkemiz il, ilçe ve bugün işlerliğini yitirmiş bucak olarak teşkilatlanmış bulunmaktadır. Ül
kemizdeki kamu hizmetlerinin çok önemli bir bölümü bu taşra teşkilatı tarafından yerine getiril
mektedir. 

Bilimin ve teknolojinin her gün baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, insan ihtiyaçları 
da bu gelişmeye paralel olarak artmakta, ihtiyaçların karşılanması yeni örgütlenmelere gereksinim 
yaratmaktadır. Diğer taraftan, sosyal devlet ilkesi gereğince, devletin özellikle sosyal hayata giderek 
artan müdahalesi, insanları devletten daha çok hizmet bekler duruma getirmektedir. Devletten, 
giderek artan bu beklentiler karşısında, merkezî idare, coğrafî yapıdan, nüfus yoğunluğundan, 
ulaşım ve haberleşmedeki yetersizlikten dolayı, kamu hizmetlerini zamanında, etkin ve verimli bir 
şekilde yerine getirememektedir. Ancak, taşra teşkilatını geliştirmek ve güçlendirmek yoluyla 
sorunların üstesinden gelmek mümkün olabilecektir. 

Aydın Merkeze bağlı Umurlu Beldesinin imar sınırları 350 hektar, kadastro imar sınırları dışı 
22 kilometredir.Umurlu Beldemizde bulunan organize sanayi bölgesi 1 050 000 metrekaredir. Halen 
23 fabrika üretimde, 25 fabrika inşaat halinde, 30 fabrika da proje aşamasındadır. Toplam 78 fab
rika faaliyete geçecektir. Fabrikaların tamamı tamamlandığında ise 5 000'i aşkın insanın bu fab
rikalarda çalışacağı tahmin edilmektedir. 
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Umurlu Beldesi E-24 karayolu üzerindedir; yani, İzmir-Aydın-Denizli karayolu üzerindedir. 
Umurlu Beldesine bağlı 15 köy bulunmaktadır. Şu andaki Umurlu'nun merkez nüfusu 9 979 

kişidir. Fabrikaların hepsi bittiğinde, bu nüfusun 20 000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Bu bakımdan, yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, Umurlu Beldesinin ilçe statüsüne bir an 

önce kavuşturulmasının her yönüyle yararlı olacağı kanaati hasıl olduğundan, sayın milletvekil
lerinden desteklerini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ongun. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Başka söz talebi var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül söz istemişlerdir... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Bendeniz de yerimden kısa bir hususu arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN - Hayhay efendim. 
Sayın Gönül, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 

Aydın İlimizin çok güzel bir beldesi Umurlu Beldemizin ilçe olması yolundaki verilmiş olan 
kanun teklifinin, süresi içinde görüşülmemesi nedeniyle, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince gün
deme alınması yolundaki talebi görüşmekteyiz. 

Ben, bu konudaki olumlu düşüncemi açıklamadan evvel, değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
dikkatini bir konuya çekmek istiyorum. Bugün inceledim, baktım, yazılı gündemde, görüşülmeyi 
bekleyen 259 tane kanun tasarısı ve teklifi var. Bunların içinde, İçtüzük 37'ye göre, şu an görüşmek
te olduğumuz önerge gibi, yazılı gündeme girmiş 73 tane kanun teklifi bulunmaktadır. Ne yazık ki, 
bölge milletvekillerinin, il milletvekili arkadaşlarımızın veya iktidarıyla muhalefetiyle milletvekili 
arkadaşlarımızın gerek gördüğü bu teklifler oylanmakta, yazılı gündeme girmekte; ama, maalesef, 
bir türlü görüşülme sırası gelememektedir. Halbuki, bunların içinde, insanımızı doğrudan ilgilen
diren, onların ekonomik ve sosyal hayatını derinden etkileyecek çok önemli, çok güzel hazırlanmış 
kanun teklifleri de bulunmaktadır. Tabiî, bu arada, gerek Bursa İlinde gerek Kahramanmaraş'ta, 
Kastamonu'da, İzmir'de, değişik illerimizde, ihtiyaçtan kaynaklanan yeni ilçe kurulması talepleri de 
önergeyle yazılı gündeme girmiş; ama, hiçbirisi şu ana kadar görüşülememiştir. 

Şu anda görüşümü ifade ettiğim Aydın İlimizin Umurlu Beldesi de, aynı konumdadır. Gerçek
ten, coğrafî konumu, ulaşımı, haberleşmesi, kaynakları, altyapı hizmetleri, alan genişliği ve nüfus 
yoğunluğu itibariyle, Umurlu Kasabamız, ilçe olmayı çoktan hak etmiş, takriben 10 000 nüfusu olan 
şirin bir beldemizdir. Tabiî, Aydınımızda, aynı konumda olan değişik beldelerimiz de var; mesela, 
bir Atça Kasabamız, 10 000'in üzerinde nüfusu, aynı özellikleriyle ilçe olmayı beklemekte; yine Or
taklar Kasabamız, 15 000'in üzerindeki nüfusu ve diğer özellikleriyle ilçe olmayı beklemekte; yine, 
aynı zamanda, Şokemize bağlı, çok güzel, çok şirin, çok büyük, çok hareketli, ticarî hayatı çok 
gelişmiş Bağarası Kasabamız da bulunmaktadır. Yani, bu kasabalar Türkiye'nin değişik bölgelerin
de olabilir, Aydın'da olabilir veya bir başka ilde olabilir; ama, ihtiyaçlar, artık bu beldelerin ilçe ol
masını gerekli kılmaktadır. Böyle bölük pörçük, birbirinden farklı ve bağımsız önergeler halinde bu 
Meclis gündemine gelmesi yerine, konuyu, Türkiye'nin yeniden idari yapılanmasını ele almak, ger
çekten il olması gereken yerleşim birimlerimizi il yapmak, ilçe olması gereken beldelerimize de bir 
çırpıda, yasal bir düzenlemeyle ilçe hüviyetini kazandırmak kanaatimce daha doğru olur diye 
düşünüyorum. 
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Bu nedenle, gerek Umurlu Kasabamızın, gerek Bağarası gerek Ortakların gerekse Atça 
Kasabamızın ilçe olmaları umuduyla bu önergeye destek vermenizi rica ediyorum, olumlu olarak 
baktığımızı da ifade ediyorum, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından al
kışlar) 

\ BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gönül. 
Dört sayın milletvekilimiz, 60 inci madde gereğince, yerlerinden çok kısa söz talebinde bulun

muşlardır, ilk olarak Sayın Hatiboğlu'na veriyorum sözü. 
Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; gerçekten Aydın 

İlimizin Umurlu Beldesi gerek coğrafî yapı itibariyle, gerekse fizikî ilişkiler bakımından ilçe ol
maya layık ve şâyeste bir beldemizdir; Grubumuz da, meseleye böyle bakıyor. 

Esasen ben hatırlıyorum, geçen dönem Aydın Milletvekili olan Muhammet Polat arkadaşımız 
epeyce çaba sarf etmişti bu ve benzer konularda, şimdi kendisi Parlamentoda değil; ama, biz varız. 
Ben, değerli Grup Başkanvekilimiz Sayın Gönül ve değerli önerge sahiplerine de destek vermek 
için -Çorum'dan kalkıp Aydın'a destek olur mu elbette; Umurlu, bir belde, ahalinin umurundan an
layacak bir ilçe olacaktır, biz destek veriyoruz- hayırlı olsun diyoruz Aydınlılara. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İkinci söz, Aydın milletvekili Sayın Ali Uzunırmak'ın. 
Buyurun efendim. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmacı arkadaş

larımızın belirttiği gibi, beldemiz hem nüfus açısından, hem köy yapısı açısından, ekonomik üretim 
ve potansiyel açısından organize sanayi bölgesinin kurulması neticesinde de bir potansiyele ulaş
mıştır. Tabiî ki, artık günümüzde, ilçe konumundaki kurumlarımızla oradaki insanlara hizmet etmek 
devletin bir görevi haline gelmiştir; çünkü, beldeden merkez ilçeye her türlü kuruma olan ihtiyaç
taki akış, insanların hem zamanını almakta hem de bir yük yüklemektedir. Dolayısıyla, bir diğer 
açıdan, Aydın'ın gelecekteki büyük şehir olmasında merkez ilçe nüfusunu etkilemesi açısından da, 
bugün Umurlu'nun ilçe olarak Aydın'ın büyük şehir olma hazırlığına katkısı, mutlaka, bu konumda 
daha faydalı olacaktır. 

Yüce Heyetin desteğini bekliyor ve saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Musa Demirci, buyurun efendim. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, Aydın'da hizmet yapmış bir 

arkadaş olarak şunu söylüyorum ki, Aydın'ın Umurlu Beldesi, gerçekten, şirin, tarım ve sanayinin 
artık içice girdiği bir beldemiz; yaz ve bahar faslıyla beraber, hakikaten, sebze ve meyvenin ambarı 
durumundadır, oradan Türkiye'nin her tarafına kamyonlarla sebze ve meyve sevk edilir. Bilhassa şu 
mevsimde yediğiniz çağla ve eriğin en güzeli Umurlu'da yetişir. Zaten yapı itibariyle de, yerleşim 
itibariyle de ilçe olmayı hak etmiş bir beldemizdir. Bu bakımdan önergeyi destekliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, 
Son söz Sayın Beyhan Aslan'a ait. 
Buyurun Sayın Aslan. 
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BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; E-24 Karayolu üzerinde 
bulunan Aydın İH Umurlu Beldesi, 10 000 nüfusuyla ve çevresinde 15'e yakın köyüyle ciddî bir 
ticaret ve sanayi beldesidir, 78'e yakın fabrika mevcuttur. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, Sayın Bekir Ongun tarafından verilen bu önergeye destek 
veriyoruz ve Umurlu'nun ilçe olması için verilen teklifin, doğrudan gündeme alınmasını destek
liyoruz. 

Hayırlı olsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel kabul ettiğiniz grup önerileri gereğince -ki, artık sizin 
kararınız oldu- 1 saat süreyle; yani, şu anda saat 16.30, saat 17.30'a kadar sözlü soruları 
görüşeceğiz. 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?..Yok. 

Sayın Çelik görüşmek istiyor mu acaba? Sayın Çelik yok. 

İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, bu sözlü soru yazılı soruya çevrilecektir. 

Sözlü soru önergesi gündemden çıkarılmıştır. 
2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 

ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sayın Cemil Tunç, konuşacak mısınız efendim? 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Hayır. 

BAŞKAN - Bu soru da, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci mad
desinin son fıkrası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir. 

Sözlü soru önergesi gündemden çıkarılmıştır. 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi inşaa
tına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi inşaatına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine uz
man doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban İmam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Mil

lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Sivrice öğrenci pansiyonuna ilişkin Mil

lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci pansi
yonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi vakıf öğrenci yurduna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Palu - Gökdere Beldesinin ulaşımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köy yol
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 
yol ve içmesuyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sarıbaşak Köyü İl

köğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

- 3 9 -



T.B.M.M. B : 85 17 . 4 . 2001 O : 1 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, hükümet yok zaten orada, bomboş hükümet 
sıraları. 

BAŞKAN - Yapacak bir şey yok. Biraz evvel karar aldınız; biz, bir saat bunları okuyacağız. 
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Bir tane bakan yok orada. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Okunmasının da bir anlamı yok. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Ama, niye bir saat kaybediyoruz, oylayın ve geçin. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Oylayalım... 
BAŞKAN - Biraz evvel oyladık; bir saat görüşelim diye karar verdiniz. Bir müddet daha 

devam edelim, tahammülünüzü aşarsa... 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Bir tane bakan gelmiyor Meclise Sayın Başkan. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, öneri oylandı, bir saat sözlü sorular bölümü 

olarak kararlaştırıldı; bir saat sözlü soruları görüşeceğiz burada. 
BAŞKAN - Bir saat görüşeceğiz; evet, çare yok. Ben aksini söylüyorsunuz zannettim de, onun 

için, tecrübeli grup başkanvekilimiz olarak... 
HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu çekilmiş; orada yok... 
BAŞKAN - Efendim, okunma sırasına göre hesap edip, gelebilir; yani, yapacak bir şey yok. 
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Kameralar çeksin Bakanlar Kurulunu. 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Siz, bir nöbetçi bakan getiriyorsunuz buraya, o cevap veriyordu; 

hatırlıyorsunuz değil mi? 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Siz de getirin... 
15. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 

köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/586) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
16. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayırı Köyünün 

içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
17. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
18. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

19. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu sorununa iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

20. -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köylerin 

yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
22. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

23. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor Grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

26. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 
suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

27.- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 
ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

28. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan- Çıtak Köyü okulunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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29. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

30. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, bütün soruları okunmuş ve ertelenmiş kabul 

edelim (!) Biraz ciddiye alsınlar Meclisi... 
BAŞKAN - Sayın Bakanlar, belki, birine cevap verir. 
31. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ -Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 

ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

32. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
33. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli ih

tiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sarıcan Beldesinin ve köy

lerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

35. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
36. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
37. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 

okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

- 4 2 -



T.B.M.M. B : 85 17 . 4 . 2001 O : 1 

38. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan ilçesi Gündeğdi köyünün 
sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
39. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
40. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan ilçesine bağlı bazı köylerin 

içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
41. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 

uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Sağlık Bakanı?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
42. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 

Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
43. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde bu

lunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) ve Devlet Bakanı 
Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 

BAŞKAN - Sayın Bakan cevaplandıracaklar; onun için, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Elazığ İli Karakocan İlçesi Başyurt Köyünde bulunan hazine arazilerinden ihtiyaç sahiplerine 
arsa tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Sayın Devlet Bakanımız cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Gaydalı. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Elazığ Milletvekilimiz Sayın Ahmet Cemil Tunç'un sözlü sorusuna, Maliye Bakanı Sayın Sümer 
Oral adına, cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Söz konusu, önergede, Elazığ İli Karakocan İlçesi Başyurt Köyünde bulunan hazineye ait taşın
maz mallardan ihtiyaç sahiplerine arsa tahsis edilmesinin düşünülüp düşünülmediği hakkında bilgi 
istenilmektedir. 
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Öncelikle şu hususu bilgilerinize sunmak istiyorum: 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 23 üncü maddesi ile Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13/d maddesine göre, hazineye ait taşınmaz malların, genel, katma ve 
özel bütçeli kuruluşlara tahsisi yapılmaktadır. Dolayısıyla, hazine taşınmaz mallarının şahıslara tah
sisi mümkün bulunmamaktadır. 

Başyurt Köyünde bulunan hazine arazileri genel olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre ihaleyle satılmaktadır. Ayrıca, 4070, 4071 ve 4072 sayılı kanunlara göre de hak 
sahiplerine doğrudan satış ve devir yapılmaktadır. 6.10.1994 tarih ve 198 sayılı Millî Emlak Genel 
Tebliğine göre ise, hazineye ait tarım arazileri, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 
belirli normlar içerisinde kiraya verilmektedir. 

Buna göre, şahıslar tarafından, hazineye ait taşınmaz malların satışının veya kiralanmasının 
talep edilmesi halinde, Bakanlığımızca gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın Devlet Bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Sayın Tunç, ilave edeceğiniz bir şey var mı? 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin okunmasına devam edeceğiz. 
Divan Kâtibi tarafından ve oturarak okunmasını* oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 44 üncü sıradan itibaren devam ediyoruz. 
44. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 

sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
46. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
47. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
48. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 

sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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49. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin ka
nalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
50. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 

yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
51. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
52. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp yapıl

mayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
53. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında uy

gulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
54. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ İlindeki 

yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
55. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
56. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
57. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 

projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
58. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 

İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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59. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
60. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde uy

guladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
61. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
62. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve ilçelerin

de uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
63. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere iliş

kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
64. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Ancak ilçelerinde 

boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
65. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere iliş

kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
66. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve il

çelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/650) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
67. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin ulaşımına ve Ankara-Göl-

başı-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ulukışla arasında bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

68. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basın
da çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

69. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Meclis Sayın Başkanı veya Meclis Başkanvekili?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

70. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilân ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

71. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

72. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

73. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

74. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

75. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, TÜPRAŞ'ın özel bankalardaki hesaplarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

76. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın men
subuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

77. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/674) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Sayın Devlet Bakanı buradalar. 
Önce, soruyu okutuyorum: 

- 4 7 -



T.B.M.M. B : 85 17. 4 . 2001 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma, Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in sözlü olarak cevap vermesini delalet

lerinize arz. ederim. 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

1.- Çocuklarına 23 Nisanı bayram olarak hediye etmiş bir ülkenin Başbakanı olarak, devlet 
memurlarının çocukları için ödenmekte olan 695 000 TL aylığı yeterli görüyor musunuz? 

2.- Dünyanın hangi ülkesinde, çalışanların çocukları için yaklaşık 1 dolarlık aylık yardım 
yapılmaktadır? Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de bu yardım ne kadardır? 

3.- Yardımın sadece iki çocukla sınırlı tutulmasının gerekçesi nedir? Aylık 695 000 TL'nin 
çocuk yapmayı teşvik edici bir unsur olduğuna mı inanıyorsunuz? 

4.- Bu uygulamanızı ne zamana kadar sürdüreceksiniz? 

BAŞKAN - Sayın Başbakan adına, Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı cevap 
verecekler. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 5 dakika. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya'nın sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzurlarınız
dayım; hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Bilindiği üzere, aile ve çocuk yardımı ödeneği, bir maaş unsuru olarak, dünyanın birçok ül
kesinde verilmektedir. Bu ödemenin ülkemizdeki uygulaması, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunuyla belirli esaslara bağlanmıştır. 

Halen, her 1 çocuk için 50 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı suretiyle 
bulunan miktar, azamî 2 çocuk için, her ay itibariyle maaşla birlikte ödenmektedir. 50 x (katsayı) 
13 810 = 690 000 TL 1 çocuk için. 

Söz konusu ödemenin bugüne kadar geçirdiği süreç sonucunda, mevcut miktarının yeterli ol
duğunu ileri sürmek tabiî ki mümkün bulunmamaktadır; ancak, yapılan ödeme miktarı, sabit bir 
gösterge rakamının (50) aylıklarla uygulanan katsayıyla (13 810) çarpımı sonucunda bulunduğun
dan, katsayı artışına bağlı olarak, her yıl, maaşlarla aynı düzeyde artmaktadır. Bunun doğal sonucu 
olarak, 1996 yılından bugüne kadar, çocuk yardımının maaş içerisindeki payı büyük ölçüde değiş
memiştir. 

Aile yardımı ve diğer bütün ödeme unsurlarının yüksek belirlenmesi için gerekli ilk şart, sağ
lam gelir kaynaklarına sahip olmaktır. Bu kaynaklara sahip olmadan yapılabilecek her türlü artışın, 
bir süre sonra önemini yitirdiği herkes tarafından bilinmektedir. 

Bununla birlikte, hükümetimizin, kamu çalışanlarımızı aileleriyle birlikte yaşanabilir bir gelir 
seviyesinde bulundurma azim ve gayreti içerisinde bulunduğunu, yetersiz kalan bu nitelikteki bazı 
maaş unsurlarının bütçe imkânları çerçevesinde makul seviyeye çıkarılması çalışmalarını devam et
tirdiğimizi de belirtmek isterim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın Devlet Bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Şimdi, kaldığımız yerden sözlü sorulan okumaya devam edeceğiz. 
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78. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

79. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Göztepe-Erzıırumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
80.- Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye binası inşaatına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
BAŞKAN - Soruya cevap Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir 
81. -Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin engel

lendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
82. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlinde yapımı devam eden bazı has

tanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
83. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin 

Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) sözlü soru önergesi (6/682) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
84. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 

SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
85. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
86. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 

telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

87. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve 
polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/686) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

88. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
89. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum konu

sunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
90. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nm, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 

yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

91. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nm, Şanlıurfa ilindeki mayınlı tarım arazileri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

92. - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alınan geçici işçilere ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

93. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

94. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

95. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Kemah - Er iç Köyü içme suyu 
şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
96. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 

sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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97. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 
göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

98. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

99. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel sektörde görev al
malarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
100. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis

lerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

101. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

102. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi 
ile tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
103. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 

nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 
BAŞKAN - Sözlü soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
104. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 

destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

105. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul - Kınalıada'da bulunan aktarıcı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

106. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

107. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

108. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın Erzincan-Tercan-Gevenli, Balıklı, Kemah-Kemer-
kaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) söz
lü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
109. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 

sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesi'nde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

110. -Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise sınav
larında Ankara Ayrancı Lisesi'nde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî E-
ğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

BAŞKAN - Somya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

111. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki işçilerimizin hukuki sorunlarına 
ve 1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

112. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'un fethi kutlamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
113. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nüfus müdürlüklerince alınan faks ücretlerine 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

114. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) ve Devlet Bakanı Edip Safder 
Gaydalı'nın cevabı 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya'nın sözlü sorusuna Sayın Bakan cevap verecekler. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in sözlü cevap vermesini delaletlerinize 
arz ederim. 

Musa Uzunkaya 

Samsun 

1. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna atamalarda göz önünde bulundurulan kriterler 
nelerdir? 

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine bazı bakanların ve eski bir başbakanın 
özel tavassutuyla getirildiği iddia edilen Işık Eyüboğlu'nun, aynı zamanda da Erdemir Yönetim 
Kurulu Üyesi olduğu doğru mudur? 

3. Bu iddia doğruysa, muhtemel bir denetimde hem hâkim hem de sanık durumunda olmak 
hukuka uygun mudur? 

4. Erdemir Genel Müdürlüğünün Ankara'da irtibat bürosu olduğu halde, yönetim kurulu top
lantılarının İstanbul Hilton'da ve benzeri otellerde yapılması, yönetim kurulu üyelerine özel oto ve 
şoförlerin tahsisi, uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarınıza uygun mudur? 

BAŞKAN -114 üncü soruya, Sayın Başbakan adına, Devlet Bakanı Sayın Edip Safder-Gaydalı 
cevap verecekler. 

Süreniz 5 dakika efendim. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya'nın sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzurlarınız
dayım. 

Bilindiği gibi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Anayasamızın 165 inci maddesi kap
samında olan kuruluşları malî, idarî, hukukî, teknik ve ekonomik yönlerden denetlemekte ve hazır
lanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmak
tadır. 

Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağlı olmakla beraber, denetim çalışmalarını, 
tamamen bağımsız ve özerk bir tarzda yürütmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun hukukunu düzenleyen ve 24.6,1983 tarihinde yürürlüğe giren 
72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi, kurul üyeliğine atanacakların nitelik
lerini belirtmiş bulunmaktadır. Buna göre, kurul üyesi olarak atanabilmek için; 

İdarî, iktisadî, malî, hukukî ve teknik alanlarda lisans öğretimi yapmış olmak. 

Kamu görevlerinde en az 20 yıl başarı ile çalışmış olmak. 

20 yılın en az 3 yılını başdenetçi veya üst düzey yönetici olarak geçirmiş bulunmak gereklidir. 

Kurul üyeliğine atanacak kişilerde yasanın aradığı söz konusu şartlar yanında, özellikle, 
bağımsız karar verebilme, tarafsız ve objektif davranabilme gibi denetim hizmeti için kaçınılmaz 
olan nitelikler de aranmaktadır. 

Işık Eyüboğlu, yukarıda belirtilen yasal şartlarla diğer nitelikleri taşıdığı için, 5.11.1999 
tarihinde, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanmıştır. 
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İlgilinin, yasanın aradığı şartların tamamını hiçbir kuşku duyulmaksızm fazlasıyla yerine getir
diğine emin olunmalıdır. İlgili, yirmi yılı aşkın memuriyeti süresince genel müdür yardımcılığı, 
genel müdür vekilliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuş, iki yılı aşkın süre de Erdemir Genel 
Müdürü olarak görev yapmıştır. 

Işık Eyüboğlu, 25.3.1997 tarihli, Devlet Bakanı Sayın Ufuk Söylemez'in oluru ile Ereğli Demir 
Çelik Fabrikaları AŞ'ye yönetim kurulu üyeliği görevine atanmış, şirketin 30.3.2000 tarihinde 
yapılan olağan genel kurul toplantısında ise, bir yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar yönetim 
kurulu üyeliğine seçilmiştir. Işık Eyüboğlu'nun bu görevi halen devam etmektedir. 

Işık Eyüboğlu'nun, bir taraftan Yüksek Denetleme Kurulu üyesi, bir taraftan da Erdemir 
Yönetim Kurulu üyesi olması, hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. 

Erdemir, 7462 sayılı özel kanunla kurulmuş olup, söz konusu kanunun 9 uncu maddesi "Şirket 
sermayesinde resmî sektörün hissesi ne nispette olursa olsun Şirket, 1050, 2490 ve 3460 sayılı 
kanunlarla ek ve tadillerine Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tabi olmadığı gibi 3656, 
3659, 6245 ve 7244 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tabi değildir" hükmünü taşımak
tadır. 

Söz konusu hüküm nedeniyle, Erdemir, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunun denetimine tabi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, soruda 
işaret edilen bir durumla karşılaşılması söz konusu değildir. 

Erdemir'in şirket esas mukavelesinin 8 inci maddesi hükmünde, yönetim kurulu toplantılarının 
şirket merkezi olan Ankara dışında yapılabileceği öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, yönetim kurulu üye ve denetçileri arasında Ankara dışında ikamet eden ve 
çalışanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, yönetim kurulu toplantıları zaman zaman Ankara dışında 
da yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile Erdemir büyüklüğündeki özel şirketlerin uy
gulaması paralelinde ve kuruluş yılından bu yana yönetim kurulu üye ve denetçilerine görev ve un-
vanlarıyla mütenasip makam otosu ve şoförü tahsis edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Uzunkaya?.. Yok. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Diğer soruya geçiyoruz. 

7/5. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluş
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
116. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

117. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, Sigorta Teftiş Kurulu Samsun Grup Başkan
lığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

118. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/729) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 118 inci soru, soru sahibi tarafından geri alındığı halde, 
hataen gündemde yer almıştır. 

Diğer soruya geçiyoruz. 

119. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki VIP uygulamasına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

120. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin edil
me nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
121. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 

iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
122. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet yar

dımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/734) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

123. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

124. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu Tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

125. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açıl
mış ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

126. - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihi ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 
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BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

127. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa cezaevi ile diğer cezaev
lerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

128. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi(6/743) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

129. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın Af tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

130. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

131. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon 'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

132. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın Turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

133. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gay-
dalı'nın cevabı 

BAŞKAN - 133 üncü sıradaki soru önergesini, Sayın Devlet Bakanı cevaplandıracaklar; onun 
için, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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35 000 Bağ-Kur üyesi bulunan Şanlıurfamızın hizmetleri, halen, 200 metrekarelik bir alanda 
ve 20 kişilik bir personelle yürütülmektedir. Bu durum on yıldan beri böyledir. On yıl önce Bağ-
Kur'lu sayısı 17 000 idi ve kısmen bir rahatlık söz konusuydu. Ancak, esnafımız, bugün, İş ve İşçi 
Bulma Kurumuyla müşterek olarak kullanacağı geniş bir binada hizmet beklemektedir. 

Bu çerçevede; 

Sorular: 

1- Bağ-Kur Müdürlüğünün daha rahat ve geniş bir binada hizmet vermesine yönelik olarak 
Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? Yoksa, gündeminize almayı düşünüyor musunuz? 

2- Hizmetlerin daha çabuk gerçekleştirilmesi ve hem memurların hem de Bağ-Kur'lu es
nafımızın rahatlaması için personel sayısının artırılması hususunda bir çalışmanız var mıdır? 

3- Hizmetin yerinde verilmesi için, ilçeler bazında Bağ-Kur irtibat büroları açmak hususunda 
çalışmalarınız var mıdır? 

BAŞKAN - Devlet Bakanımız Sayın Edip Safder Gaydalı; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Yahya Akman'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sorduğu 
soruyu cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 

Bağ-Kur Şanlıurfa İl Müdürlüğü, mülkiyeti Şoförler ve Otomobilciler Derneğine ait binanın 
toplam 600 metrekare alanlı 3 ve 4 üncü katlarında kiracı sıfatıyla hizmet yürütmektedir. Birçok il 
müdürlüğünde olduğu gibi, Şanlıurfa İl Müdürlüğünün bina sorununa da, yıllar itibariyle yürürlüğe 
konulan ve tasarrufa yönelik Başbakanlık genelgelerinde de yer alan bağlayıcı hükümler nedeniyle 
köklü bir çözüm getirilememiştir. 

Ancak, bu il müdürlüğünde hizmet binasına duyulan ihtiyacın had safhaya ulaşması karşısın
da, Bağ-Kur 2000 bütçe yılı içerisinde, adı geçen il müdürlük hizmetlerinin karşılanmasını teminen, 
kamu kurum ve kuruluşlarından bina kiralanması, bunun mümkün olmaması halinde, İhale Yönet
meliği hükümleri çerçevesinde gerçek ve tüzelkişilerden taşınmaz kiralanması için yönetim 
kurulunca ön mutabakat kararı alınmıştır. 

Yönetim kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde adıgeçen il müdürlüğü talimatlandırılmış 
olup, mülkiyeti Türkiye İş Kurumuna ait, inşaatı henüz tamamlanan binanın 2 ve 3 üncü katlarının 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından hizmet binası olarak kiralanması hususunda çalışmalara 
devam edilmektedir. 

İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mec
buri Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 2.2.1999 tarih ve 99/12377 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyla değiştirilen ek 1 inci maddesiyle, yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum 
ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin yazılı sınavlarının, yılda iki defadan 
fazla olmamak üzere, ülke çapında, merkezî olarak, Devlet Personel Başkanlığınca, ÖSYM Başkan
lığına yaptırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm çerçevesinde 17.10.1999 tarihinde yapılan devlet memurluğu sınavı sonucunda, 1 
adet veznedar, 2 adet dava takip memuru ve 4 adet memur olmak üzere toplam 7 adet personel, 
anılan il müdürlüğüne atanmaya hak kazanarak, Devlet Personel Başkanlığınca söz konusu kuruma 
tefriki yapılmış olup, atama işlemleri devam etmektedir. 
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Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, anılan İl Müdürlüğüne naklen atanma talebinde 
bulunulması halinde de, Başbakanlığın 13.10.1999 tarih ve 1999/9 sayılı Genelgesi ve Başbakanlık 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden alınan naklen atamalar hakkındaki 3.10.2000 tarih ve 
43 sayılı yazısı doğrultusunda işlemler yapılmaktadır. 

Söz konusu kurum, kanunda yer almamakla beraber, il merkezine uzak ve sigortalı sayısı faz
la olan ilçelerde, meslek kuruluşlarının talebi ve.oluşacak tüm masrafların talepte bulunanlarca kar
şılanması kaydıyla, personel durumu da dikkate alınarak, irtibat bürolarının açılmasına onay veril
mekte olup, bunun için, ilgili kuruluşların, il müdürlüklerine müracaatı gerekmektedir. 

Bağ-Kur Şanlıurfa İl Müdürlüğü, 1479 sayılı Kanun kapsamında 11 770, 2926 sayılı Kanun 
kapsamında 2 610 olmak üzere toplam 14 380 sigortalıya hizmet vermektedir. 

Söz konusu kurumun yurt çapındaki kadro dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 
1 000 sigortalı ve hak sahibine 1 memur kadrosu düşünüldüğünde, anılan il müdürlüğünün rasyonel 
bir hizmet verebilmesi için, yeterli sayıda -37- kadro tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, anılan il müdürlüğüne kurum içi ve kurum dışından naklen atama talepleri olması 
halinde de, personel sayısının artırılması için söz konusu talepler değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, sigortalı sayısı fazla olan ve il merkezlerine uzak bulunan ilçelerde açılan Bağ-Kur 
irtibat büroları, meslek kuruluşlarının veya yerel idarelerin talepleri üzerine ve bu bürolar için yer 
ve bilgisayar temini için oluşacak tüm masrafların, talepte bulunan kurum ve kuruluşlarca karşılan
ması halinde açılabilmektedir. , 

Bu çerçevede, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 8.10.1999 tarih ve 1999/267 
sayılı yazısıyla, Birecik İlçesinde Bağ-Kur irtibat bürosu açılması talebinde bulunulmuştur. Bu 
talep, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiş ve söz konusu şartları yerine getirmeleri 
halinde, Birecik İlçesinde irtibat bürosu açılabileceği bildirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlar mısınız. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Ancak, sözü geçen oda yet

kililerince büroda kullanılacak malzemelerin temin edilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu durumda, 
Birecik İlçesinde irtibat bürosu açılmasıyla ilgili olarak yapılabilecek herhangi bir işlem bulun
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın Akman?.. Yoklar. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

Devam ediyoruz: 
134. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 

Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
735. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 

Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
136. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağ

lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
137. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Köy Hizmetlerinin 

payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
138. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi 

kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
139. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
140. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 

durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
141. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 

Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
142. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı barınağına ilişkin Ulaş

tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
143. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı barınağına ilişkin Ulaş

tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
144. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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145. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
146. - İstanbulMilletvekili Ahmet Güzel 'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalış

ma uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
147. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 

açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
148. -Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
149. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin Mil

lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok; 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
150. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak 

üzere gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?., yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
151. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki vergilendir

meye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
152. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 

teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 
BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
753. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 

vergi indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 

BAŞKAN - Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
154. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali 

ve nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı 
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Sözlü soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Hazır. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 
Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ile otosansit trafo merkezine enerji iletişimini sağ

layan ve 50 direkten oluşan 154 kv. nakil hattının istimlak ve irtifak tesisleri yapılıp hak sahiplerine 
henüz ödeme yapılmamıştır. 

1. Bu durumdaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için bu ödemeleri ne zaman 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sözlü soruya, Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Gaydalı. 
Sayın Gaydalı, süreniz 5 dakika. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sünnetçioğlu'nun sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzur
larınızdayım. 

154 kv. otosansit Bursa doğalgaz çevrim santrali enerji nakil hattıyla 154 kv'lik otosansit Bur
sa 3 TM enerji nakil hatlarının kamulaştırma haritaları ihaleten yaptırılacak olup, Bakanlığımıza 
bağlı TEAŞ ve DSİ Genel Müdürlükleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü kamulaştırma birimleri 
işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda ihaleye esas sözleşmeler hazırlanmıştır. Söz konusu ener
ji nakil hatlarının ihalelerine esas evraklar hazırlanmış olup, enerji nakil hatlarının kamulaştırma 
haritalarının yapılmasını müteakip, istimlak ve irtifak bedelleri hak sahiplerine ödenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Sünnetçioğlu'nun ilave edeceği bir husus var mı? Yok. 
Soru cevaplandırılmış oldu. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorular için ayrılan 1 saat tamamlanmıştır. 
Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Önce yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yüdırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı: 527) 
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BAŞKAN - 10.1.2001 tarihli 42 nci Birleşimde İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona 
geri verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Tek
liflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili Komisyon raporu Başkanlığa henüz intikal etmediğin
den, teklifin görüşülmesini erteliyoruz. 

Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesiride Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 
1/212) (S. Sayısı: 438) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

3. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanım Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak

kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Sayın Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Sayın Bey
han Aslan, Eskişehir Milletvekili Sayın İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Sayın Cengiz Ay-
doğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Es
kişehir Milletvekili 1, Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 
2/605) (S. Sayısı: 592) 

BAŞKAN - Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 
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5. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve İ90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (i/206,1/779) (S. Sayısı: 639) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

6. - Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/836) (S.Sayısı 651) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Komisyon raporu 651 sıra sayısıyla bastırılarak dağıtılmıştır. 

Şimdi, tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

İlk söz, Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere Konya Milletvekili Sayın Vey
sel Candan'a ait. 

Buyurun Sayın Candan (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

görüşülmekte olan 651 sıra sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısı hakkında Fazilet Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; muhterem Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir konuyu müzakere edeceğiz; bu konuyu müzakere eder
ken, parti kimliklerimizi bir tarafa bırakacağız, millî kaynaklarımızı müzakere edeceğiz, bir yerde, 
ekonomik bağımsızlığımızı müzakere edeceğiz. Konuyu dikkatle takip ederlerse değerli millet
vekili arkadaşlarımız... En azından, tasarıyı okuma imkânı bulmayan arkadaşlarımızın, mutlaka, oy
larını kullanmamalarının doğru olacağı kanaatindeyim. 

Öncelikle, konuya girmeden önce, bir hususun altını çizmek istiyorum: Yabancı sermayeye 
karşı değiliz, yabancı sermayenin götürdüğü aşırı servete karşıyız. Elimizdeki tasarı, Dünya Ban
kası tarafından hazırlanmış, yönetmeliği de Dünya Bankası tarafından ihale edilmiş, bizim Bakan
lığımız da son rötuşları yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısını iyi anlayabilmek için, Avrupa Birliği ulusal prog
ramını, dünyadaki enerji rezervlerini, Kafkasya'yı, ABD-Rusya rekabetini, Avrupa Birliği enerji ih
tiyacını, uluslararası anlaşmaları, Mavi Akımı, rafinerilerimizi, boru hatlarını, TÜPRAŞ'ı, 
BOTAŞ'ı, gelecekteki enerji politikalarını, içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, dayatmaları, kime 
hizmet edildiğini, dünya ekonomisini ve dünya siyasetini, mutlaka, iyi okumamız gerektiğine 
inanıyorum. 

(1) 651 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1991 yılında Rusya dağılıyor, Kafkaslarda enerji kaynakları müzakere ediliyor ve gündem
dedir. Yalnız, doğalgaz, Kafkaslarda 17 milyar metreküple dünya rezervinin yüzde 6'sını teşkil et
mektedir. Burada ABD ve Rusya rekabeti, Avrupa Birliği durumu fevkalade önemli ve Türkiye'nin 
enerjide üstleneceği rol de çok önemlidir. Bugüne kadar Kafkaslarda, maalesef, aktif bir 
politikamızın olduğunu söylemek, daha doğrusu, millî bir enerji politikamızın olduğunu söylemek 
mümkün değil. Burada, bize takdir edilen, biçilen görev doğu-batı enerji koridorudur. Türkiye için 
Kafkaslarda iki proje çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi, Bakü-Ceyhan boru hattıdır; fizibilite 3 
milyar dolarlık bir çalışmadır. Fizibl olması için, günde, 1 milyon varil petrolün kaynaktan akması 
lazım; ancak, Azerbaycan'da da bu kaynak yok, dışarıdan temin edilecektir; yani, ortada yapılma ih
timali zayıf olan bir projedir. 

İkinci olarak, Kazakistan-Rusya arasında yapılan anlaşma bizim için çok önemlidir. Tengiz-
Novorossisk hattından Karadenize gelecek ve tankerlerle Boğaz'dan taşınacaktır. Bu anlaşma, bizim 
için fevkalade tehlikelidir. Boğazlar-Montrö Antlaşmasına göre, Boğazlardan geçiş serbest bırakılacağı 
zaman, Boğaz trafiği fevkalade değişik boyutta olacak ve bizim için de tehlikeli olacaktır. 

Üçüncü olarak, Türkmenistan doğalgazı... Şu ana kadar bizimle bir anlaşma yapılamadı. 
Burada şunu hemen ifade edeyim, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Rusya, dağılan ülkelerde de 
güç ve baskı unsuru olarak enerji kaynaklarını kullanmaktadır. 

Şimdi, burada, bir taraftan, Rusya'yla, ciddî anlamda Boğazlar konusunda anlaşamazken, 
Mavi Akım Projesiyle, doğalgazda, Rusya'ya bağımlı hale gelmek fevkalade yanlıştır, stratejik 
açıdan da tehlikelidir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, elektrik enerjisi üretiminde ağırlıklı olarak doğalgaz çevrim 
santrallarını kullarimaktadır. Hatırlanacağı üzere, Rusya'dan aldığımız 16 milyar metreküplük 
doğalgaza, yeni anlaşmayla, Mavi Akım Projesiyle, 30 milyar metreküp ilave ettiğimiz zaman, Rus
ya'yla 46 milyar metreküplük bir anlaşmamız vardır. İşte, bütün bu politikaların oluşmasında, ciddî 
anlamda, bir enerji politikamızın olduğunu söylemek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, aslında, tüm enerji mevzuatını Avrupa Birliğiyle bütünleştiriyor, 
uygun hale getiriyor. 17 Aralık 1991'de Lahey'de Avrupa Birliği, ABD, Doğu Avrupa Ülkeleri ve 
Sovyetlerden ayrılan toplam 38 ülke, Avrupa Enerji Şartını imzalamışlardır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu anlaşma, Türkiye için fevkalade önemlidir. Bu anlaşmaya 
göre, petrol boru hatları, doğalgaz, elektrik nakil şebekeleri, tüm enerji sistemleri, hattın geçtiği ülkeler
den sorumludur. Kapasite artırımında da, bu ülkelerin bir engelleme yapması söz konusu değildir. 

Bunların altına imza atan Türkiye, dikkatle incelendiği zaman, Kafkaslardan Avrupa'ya 
gidecek olan doğalgaz ve diğer enerjiyle ilgili bir ülke durumundadır. Böyle olmasına rağmen, mad
dî imkânlardan istifade etme noktasına baktığımız zaman, Türkiye'nin, hemen hemen buradan hiç
bir maddî menfaati söz konusu değildir. 

Uluslararası yapılan diğer ciddî bir anlaşma da, devletlerarası "INOGATE" dediğimiz, petrol 
ve gaz taşıma programıdır ve bu programda, enterkonnekte sistemde, doğalgaz, petrol, elektrik 
enerjileri, üretilen ülke dışına satılabilmektedir. Türkiye, mart 2000'de de, şemsiye anlaşmasıyla bu 
anlaşma içine girmiştir. Ayrıca, Yunanistan-DEPA ve Türkiye-BOTAŞ işbirliği mutabakatı im
zalamışlardır. Dikkat edilirse, bütün bu anlaşmalarda, Türkiye, hemen hemen tamamen seyirci 
durumundadır. 
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Değerli arkadaşlar, dikkat edilecek olursa, bütün bu senaryonun içerisinde, Irak ve İran bu 
programlarda yoktur. Birleşmiş Milletler kanalıyla satılan Irak petrollerinden beklenen ve toplanan 
milyarca dolardan Türkiye hiç istifade edememektedir. Neden, bu fondan Türkiye'ye para öden
mediğini sormak, bir milletvekili olarak hakkımızdır. 

50 nci maddenin, hâlâ, neden işletilmediği, kriz döneminde bile, Türkiye'yi yakın müttefik ilan 
eden Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin, bu konu üzerinde hiç durmadıkları fevkalade üzücü bir 
olaydır. 

Değerli arkadaşlar, aslında, Irak'ta hazır, TEKFEN ve TPAO konsorsiyumla çalışmalar tamam
latılmış ve Rusya doğalgazından yarı fiyatına, diğer petrol ürünlerini de buna göre daha indirimli 
alma şansına sahibiz ve kriz içinde bulunan Türk ekonomisinin de buna ihtiyacı vardır. Hükümet, 
bu yönde çalışma yapacağı yerde, sadece BOTAŞ'ı özelleştirme... Bize göre, bu da tam yapılamıyor, 
biraz sonra ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde en pahalı doğalgaz kullanan ülkedir. 
Şimdi, Türkiye'de, doğalgaz çevrim santralları da elektrik ürettiği zaman, OECD ülkeleri içerisin
de en pahalı elektrik üreten, dolayısıyla, sanayide, girdiyi menfi yönde en fazla sağlayan bir an
layışın içindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyu tartışmaya açmadan önce, dünyada yazılan, çizilen ve 
konuşulanlara bakmak lazım. Yeni dünya düzeni, çokuluslu şirketler, daha önce altyapı hizmetlerine 
yatırım yapıyorlardı, şimdi ise, enerji ve telekoma yatırım yapmaktadırlar; bunun sağlıklı olması 
için devlet tekelinden de arındırmak istemektedirler. İşte, BOTAŞ'ın devlet tekelinden çıkması 
talebi Dünya Bankasından gelmektedir. Bu şirketlerin söylemlerine baktığımız zaman, dünyayla 
bütünleşme, küreselleşme ve globalleşmedir. Kredi kuruluşlarına baktığımız zaman, bir adı Dünya 
Bankası, diğer adı da IMF'dir. 

Değerli arkadaşlar, dikkat çekici bir konu, bu tasarı, aslında, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının talebi olmasına rağmen, talep, Enerji Bakanlığından değil, devlet bakanlığından, yani, 
ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığından ve Dünya Bankasından gelmektedir. 

Değerli arkadaşlar, peki, bizim, bu Dünya Bankası ve IMF ile münasebetlerimiz ne olacak? Bir 
kere, her şeyden evvel, millî menfaatlerimizi azamî derecede korumak mecburiyetindeyiz; bu 
tasarıda, bunların korunduğu kanaati bizde yoktur. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında ifade ettim, yabancı sermayeye karşı olmadığımızı; 
ama, dünyanın hiçbir yerinde, dolar gelip TL'ye çevrilecek, TL'de üç aylık hisse senedi alınacak, üç 
ay sonra, hisse senetleri TL'ye çevrilip, dolara çevrildiği zaman, üç ay gibi kısa bir zamanda yıllık 
yüzde 50 bazında dolara kâr alarak yabancı sermaye gitmektedir. Böyle bir ticaret, böyle bir usul, 
böyle bir çalışma şekli dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu şartlar içinde baktığımız zaman, Dünya 
Bankası ve IMF'nin bize dost olarak yaklaştığını söylemek mümkün değildir. Şimdi, aslında, hem 
IMF'nin hem Dünya Bankasının yaptığı işlemlere baktığımız zaman, Malezya Başbakanının açık
lamaları çok enteresandır; bir hafta önce, aynen şunları söylüyor: "Uluslararası sermaye, gelişmek
te olan ülkelere sömürü mekanizması kurdu -Demin ifade ettiğim, üç ayda, dolar bazında yüzde 30, 
yüzde 40 para götürmesi; ticaret değil, bu, bir sömürüdür -böylece, ülke, ekonomik kontrol ediliyor; 
bu mekanizmaya karşı çıkan ülke krize sürükleniyor." Yani, bir Başbakan, başından geçen, ülkesiy
le ilgili şartları anlatıyor. Bakın, IMF'nin taleplerini söylüyor: "Bizden spekülasyona izin ver
memiz, büyümeyi durdurmamız, mega projelere girmememiz istendi -aynen, bizden de talepleri 
böyle- aksi halde, bizi yok edeceklerini söylediler ve söylediklerini hep yaptık. İstedikleri hisseleri 
satın aldılar, istedikleri zaman da dışarıya götürdüler; bunlara hep göz yumduk; ama, sonunda, 
büyük fonlarla spekülatif para kazanıp, ülke dışına çıkardılar." İşte, Malezya'da oynanan bu oyun, 
aynen, Türkiye'de de oynanmaktadır. 
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Şimdi, Başbakan devam ediyor "sonuç olarak, ne söyledilerse tersini yaptık; dev yatırımlara 
giriştik, gelişmiş ülkelerle açığı kapattık. Bunun bedeli olarak, sistem, bizden intikam aldı." 

Değerli arkadaşlar, demek ki, bağımsız bir Türk ekonomisi, her zaman, krizle karşı karşıya gel
me ihtimal dahilindedir. Biz, bu satırları okuyunca, Türkiye'deki krizlerle, bizimle ne kadar benzer
lik gösterdiğini yakından anlamış oluyoruz. Aslında, yabancı sermaye, iki tarafı kesen bir bıçak 
gibi; ama, bizdeki yabancı sermâye, daima, IMF ve Dünya Bankası doğrultusunda, hep, kendi is
tikametinde kesmektedir. 

İşte, şu ana kadar, biz de, Avrupa Birliğine giriş sürecinde, ülke menfaatlarını bir tarafa 
bırakarak, ne olursa olsun, mutlaka girmeliyiz anlayışından hareketle, önce, gümrük birliğinden 
taviz verdik. Şimdi de, enteresandır, tasarı buraya gelmeden önce, daha dün, BOTAŞ'ın Mısır'la 
yaptığı Doğalgaz Anlaşması durduruldu. Tıpkı, tasarı çıkmış, sanki, uygulamaya konulmuş gibi. 
Bu, fevkalade üzücü değerli arkadaşlar. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir üzüntümü daha ifade etmek istiyorum. Parlamentondaki 
milletvekili arkadaşlarımız, gelen her tasarıyı kabul etmek veya reddetmek, yani, oylama memuru 
değildir. Bu yasa tasarısı, önümüzdeki yirmi yıl, belli sermayeyi Türkiye'de tutacak ve yaklaşık mil
yarlarca dolarla ifade eden kaynağı dışarıya götürecektir. Böyle çok hassas konularda, milletvekili 
arkadaşlarımızın -bir kere daha ifade edeyim, bu tutanaklar, mutlaka, tarihe şahitlik edecektir- en 
azından, tasarıyı okumayan arkadaşlarımızın bu yasaya oy vermesinin yanlış olacağı kanaatin
deyim. 

Değerli arkadaşlar, bu alt bilgileri ifade ettikten sonra, şimdi, tasarıya gelmek istiyorum. Böy
le bir tasarıya ihtiyaç var mıdır; böyle bir tasarı getiriliş itibariyle doğru ve yanlışları, eksiklikleri 
nelerdir, yanlışları nedir, bu tasarı geldikten sonra kanunlaşırsa ülke, millî kaynaklarından neler 
kaybedecek; onların üzerinde durmak istiyorum. 

Hatırlanacağı üzere, doğalgaz olayı, Türkiye'de 1990'lı yıllarda 397 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle yürürlüğe girdi. Yani, kurulan POTAS Genel Müdürlüğü doğalgazı ithal ediyor, 
pazarlıyor ve dağıtımını da belediyelerle birlikte yapıyordu. Şimdi, gerekçede, illerde dağıtımlar 
yapılırken, altyapı için sermaye olmadığından, hem dış kaynak hem iç kaynakları harekete geçir
mek suretiyle doğalgazı devlet tekelinden kurtaracağız deniliyor. 

Peki, şimdi, bu tasanda yanlış ve eksik gördüğümüz konular nelerdir: 

Bir kere, doğalgaz, entegre düşünülmesi gereken bir konudur; yani, ithalatını, dağıtımını, 
denetimini dikkatli yapmak, bir entegre oluşum kurmak durumundayız. 

Değerli arkadaşlar, hep, özelleştirmelerde yapılan şudur: Bakın, bu kürsüden çok söyledik 
"POAŞ'ı özelleştirmeyin, önce TÜPRAŞ'la beraber aynı halkadır, dikkat edin" dedik, ama, siz, 
POAŞ'ı özelleştirdiniz, TÜPRAŞ zarar ediyor, halen de zarara devam ediyor, neden; TÜPRAŞ'ın 
üretiminin yüzde 40'ını POAŞ pazarlıyordu; ama, TÜPRAŞ'tan mal almayan POAŞ şimdi, yurt
dışından ithal ediyor, bizim tesislerimiz boş duruyor; yani, bir yerde özelleştirme yapılırken, kârlı 
alanlar özel sektöre, zarar eden alanlar da kamuya, devlete bırakılmaktadır. Bu ayırım yapıldığı 
zaman, BOTAŞ'ta milyarlarca dolar para harcanarak yapılan boru hatlarını, ucuz fiyatla, özel şirket
lere vereceğiz; yani, burada sadece BOTAŞ'ın alacağı bir kira bedeli olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, dışkaynak geleceği iddiası... Burada, Uluslararası Tahkim Yasası görüşülür
ken, hem de geriye işletilirken iddialar şuydu: "Uluslararası Tahkim Yasası çıkarsa, yabancı ser
maye rahat gelir." Hayır; gelmedi de... Bugün, uluslararası sermayenin gelebilmesi için, siyasî istik-
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rar lazım, bir de dolar bazında -bizde olduğu gibi- yüzde 40-50... Aslında buna ticaret, yabancı ser
maye demek mümkün değil; buna, sömürgecilik demek mümkün. ABD'de doların değeri yıllık yüz
de 2-3 iken, Türkiye'de yılda yüzde 45 götürüyorsa, bunu, yabancı sermaye veya dışticaret diye tarif 
etmek mümkün değil; insanın deli olması lazım. 

Değerli arkadaşlar, bu program içerisinde, bu tasarıda, her şeyden evvel, arama yok, üretim 
yok; yani, sadece dışarıdan gelen doğalgazı BOTAŞ'a değil, filan filan şirketlere -5 tane şirkete-
verelim demek yanlış. 

Değerli milletvekilleri, bakın, vicdanlarınıza sesleniyorum: Eğer, bu yasa tasarısı böyle çıkar 
ve bu tasarı sonucunda Türkiye'de arzu etmediğimiz 4-5 tane özel tekel oluşursa, rantlar onlara 
giderse, burada oturduğumuzun hiçbir manası kalmaz ve fevkalade üzülürsünüz. Ben, bütün millet
vekili arkadaşlarımın bu hassasiyeti göstereceği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, bu özelleştirmelerde yapılan iş şudur: Devamlı, kamu tekeli yerine, özel 
tekel oluşturulmaktadır. Bakın; Türkiye'de çimento sanayii özelleştirildi, kim oluştu; 3 tane kartel, 
bir tanesi Fransızların, 2 tanesi yerli ve Türkiye'de çimento sektöründe anlaşmalı fiyatla vatandaş 
devamlı soyulmaktadır. Demek ki, siz, bir yasa tasarısını getirdiğiniz zaman, o tasarının sonuç
larının ne olacağını önceden görmek mecburiyetindesiniz; ama, bu metni Dünya Bankası tercüme 
etmiş, bize göndermiş. 

Dahasım söyleyeyim; Bakanlığın bu kanunu yürütmek için hazırlayacağı yönetmeliği de Dün
ya Bankası ihale etmiş, onu da Dünya Bankası hazırlıyor. O zaman, Enerji Bakanlığı ne işe yarar; 
o zaman soruyorum milletvekilleri ne işe yarar; biz ne işe yarayacağız? 

Değerli arkadaşlar, şimdi size bir metin okuyacağım. Aslında, sizler, bu kanunu kabul etmeye 
mecbursunuz, böyle anlam çıkıyor. Bakın, hükümet ortaklarından, enerjiden sorumlu Devlet 
Bakanımız Sayın Recep Önal... Konuşmamın başında söyledim, hiçbir partiyi aşağılamak veya suç
lamak için söylemiyorum, millî bir mesele konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz meselelerde parti yok; 
DSP, MHP, Fazilet yok; millî bir mesele konuşuyoruz. 

Bakın, Dünya Bankası Başkanına bir mektup yazılıyor. Bu mektuptaki şu cümleleri aynen 
okuyorum ve takdirinize arz ediyorum: "Hükümet, BOTAŞ'ın acilen doğalgaz petrol üretim şirketi, 
doğalgaz dağıtım şirketleri ve bir doğalgaz şirketi şeklinde ayrılmasını planlamaktadır. Düzenleyici 
kurumun kurulmasından sonra, kamu doğalgaz ticaret şirketi, yeni gaz alım sözleşmelerine gir
meyecek ve diğer lisanslı toptan satıcılarla aynı koşullar altında faaliyet gösterecektir." 

Değerli arkadaşlar, biz, bir devlete mektup yazabiliriz, bir ricada da bulunabiliriz, bir talepte de 
bulunabiliriz; ama, bu talepler milleti, millî iradeyi incitmemeli. 

Bakın, ne diyor devamında: "Sayın Başkan -Dünya Bankası Başkanına söylüyor- sizi temin 
ederim ki, hükümet, reform programımızı yukarıda özetlenen şekliyle tam olarak uygulayacaktır -
yani, batan programdan bahsediyor- ancak, enflasyonu düşürmek, hedeflerimize ulaşmak ve 
ekonomik büyümeyi yeniden tesis etmek için gerekirse ilave önlemler almaya hazırız." 

Değerli arkadaşlar, siz bu yazıyı yazdığınız zaman, bu tasarıyı kabul ettiniz demek. Her türlü 
önlemi alacaksan al, bu tasarıyı Meclisinden geçir diyor; yani, bu kadar itibar zedeleyici bir cümle 
kullanılmasından fevkalade üzüntü duyduğumu bir kere* daha iletmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen tamamlar mısınız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - 3 dakika daha verirseniz tamamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, bakanlık yerine bir üst kurul oluşturuluyor. Orada dikkatimi çekti, 
üst kurul diyor ki "hibe kabul edebilir" Bununla, doğrudan doğruya rüşvetin adını, tasarıda "hibe" 
yazıyorsunuz. O zaman benim üst kurulda bir işim varsa, bir konsorsiyum oluşturduysam, 
vereceğim 1 milyon dolar hibe ve lisansı alacağım. Yani, devlet kurumunun hibe kabul ettiği nerede 
görülmüştür?! Bu, fevkalade yanlıştır; mutlaka değiştirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, tüketiciye seçme hakkı yoktur, büyük endüstri kurumları hariç; ama, bir 
Ankara İlinde, siz, bir hattan alacaksınız; yani, tüketici rekabeti söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlar, çok enteresan; yine, Uluslararası Tahkim Yasası burada görüşülürken 
anayasa değişikliğinde, enerji ticarî faaliyettir, kamu hizmeti değildir denildi, öyle kabul edildi ve 
Anayasa değiştirildi. Şimdi, burada deniliyor ki, kamu yararı gerekçesiyle istenilen yer kamulaş-
tırılabilecek, istimlak yapılabilecek. Bu, bir kere, çıkış noktası itibariyle Anayasaya aykırıdır. 

Değerli arkadaşlar, yine, 3194 sayılı İmar Yasasına müdahale vardır. Özellikle, partili arkadaş
larım belediyeleri çok iyi bilir. Belediyede imar bütünlüğü gerekir; halbuki, bu yasayla, bir BOTAŞ 
veya herhangi bir özel kurum, bir tesis yapacak ve belediye diyecek ki, bunu böylece paftaya işle; 
o da, alıp bunu işleyecek. Bu, önümüzdeki yıllarda, birkaç yıl sonra, arazi rantına kendiliğinden 
döner; 1 milyon metrekare yeri alır, oraya ufak bir tesis yapar, imar da işletir; daha sonra, revizyon 
imar planlarıyla, milyarlarca dolar birilerinin cebine girer. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli konu da, BOTAŞ, 2009 yılına kadar bu faaliyetleri azal
tarak gidecek. Şimdi, şunu muhakeme edebiliyor musunuz; ülke, bir krizde, çıkmaya hep beraber 
uğraşıyoruz, inşallah çıkacağız... Peki, bu kanunun, madem 2009 yılma kadar devam edecekse, 
acele nedir o zaman, neyi yapmak istiyoruz?! Mesela... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, son cümleniz için açıyorum. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Mesela, özel bankaları dolandıran, hortumlayanların mal 

varlıklarına el koyma, şirketlerine el koyma kanun tasarısını getirin, burada, hep beraber 1 dakikada 
geçirelim değerli arkadaşlar. •' 

Netice itibariyle, Türkiye'de alınması gereken ciddî tedbirler var. Ben, milletvekili arkadaş
larımdan bir kere daha rica ediyorum. Eğer, tasarıyı okumadıysanız, lütfen, oy vermeyin, oy kullan
mayın, bu mesuliyete girmeyin. Bu kanun, gayet iyi niyetle olsa bile, Enerji Bakanımız da, mut
laka, iyi niyetle düşünüyordur; ama, bu uygulamaların sonunda, 8-10 tane, dünya çapında büyük 
petrol şirketlerine imkân sağlamaktan öteye gitmez. Yoksa, yabancı sermaye, her yere gittiği gibi 
bize de gelmeli; ama, getirdiği kadar, götürdüğü para çok önemli. Dünyada bunun rantı yüzde 2 ise 
bizde de 2-3 götürmeli, dolar bazında yüzde 50 kâr götürmemelidir diyor; muhterem heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Candan. 
Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini, Niğde Milletvekili Sayın Mükerrem Levent ifade 

edecekler. 

Buyurun Sayın Levent. (MHP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, müsaadeniz varsa, sayın hatip konuşmadan bir 
hususu hatırlatabilir miyim; konuyla ilgili değil, genel, usul hakkında... 

BAŞKAN - Hatip müsaade ediyor mu? 
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MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Yerinizden olmak kaydıyla, İçtüzüğün 60 inci maddesine göre size söz veriyorum. 
Buyurun. 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, şu anda görüşülmekte olan kanun veya bundan 

sonraki kanunlarla ilgili -belki, İçtüzüğe aykırıdır iddiası olabilir; ama, hükümetin,- her zaman için 
imkânı vardır- komisyonlardaki gibi, önce Sayın Bakanımız, bu kanunla ilgili veya bundan sonraki 
kanunlarla ilgili bir genel çerçeve belirlese, Meclisimizi ve dinlemekte olan kamuoyu bilgilendirse, 
ondan sonra grup başkanvekillerimiz konuşsa daha etkin, daha anlamlı olur diyorum; ancak, şu söy
lenilebilir: Bugüne kadar böyle bir gelenek ittihaz edilmedi. Bakanın sorulan cevaplandırmasına, 
bilgi veriyor deniliyor; ama, zaten yerimizden sorular soruyoruz; sorulara, o zaman, Sayın 
Bakanımız cevap verebilir diye bir hatırlatmada bulunuyor, komisyonlardaki usul daha verimlidir 
diyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ergezen, sözleriniz Tüzüğe aykırı değil. Aslında, bildiğiniz gibi, Tüzüğümüzün 70 inci 

ve 81 inci maddeleri, komisyona ve hükümete, gruplardan daha önce söz hakkı veriyor; ama, bu, 
sayın hükümetin ve sayın komisyonun takdirindedir. 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın hatip, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
MHP GRUBU ADINA MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısı 

üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, partimizin görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere 2.1.1990 tarih ve 397 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle doğalgazın sıvılaştırılmış hali dahil ithali, ithal edilen doğalgazın satışı, satış fiyatının tes
piti ve ülke içinde dağıtım yetkisi BOTAŞ'a aittir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname BOTAŞ'ın 
veya doğalgaz dağıtım hizmeti vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerinin doğalgaz dağıtım 
tesisleri kurmasına, işletmesine ve bu gazın satışını yapmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmek
tedir. 

Toplam 6 maddeden oluşan bu kısa kanun hükmündeki kararname dışında, doğalgaz piyasasını 
düzenleyen başka bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

Bunun sonucunda, ülkemizde, gelişmiş ülkelerin kullandığı çevre dostu olan doğalgaz girdisi 
maalesef yaygınlaşmamıştır. Bilindiği gibi, ülkemizde beş şehir dışında altyapı oluşmadığı için 
doğalgaz kullanılmamaktadır. Bu şehirlerden İstanbul, Ankara ve İzmit'te belediye kuruluşları sınır
lı malî kaynaklarıyla altyapı yatırımlarını yapmıştır. Bu şehirler dışında Eskişehir ve Bursa'da, 
BOTAŞ tarafından şehir dağıtım şebekesi yapılmış olup, kamu kaynaklarının yetersizliği nedeniy
le kullanılan dış krediler nedeniyle kamu maliyesinde risk altına girmiştir. 

Hazırlanan bu Doğalgaz Piyasası Yasasıyla ülkemizde önemli yasal boşluk doldurulmaktadır. 
Yasayı incelediğimizde göreceğimiz gibi, doğalgaz piyasasında, ithalat, toptan satış, depolama, 
iletim ve şehirlerde doğalgaz dağıtım faaliyetlerinde, ne kamu ne de özel tekel bırakılmamakta ve 
piyasa, belirli bir süreç içerisinde tamamen serbestleştirilmektedir. Bu durum, Avrupa Birliğine gir
me sürecinde bulunan ülkemiz yasalarının da, Avrupa ülkelerinde uygulanan yasalara uyumunu 
sağlayacaktır. Bunun yanında, BOTAŞ'ın yapmış olduğu al ya da öde şartı bulunan sözleşmelerden 
dolayı kamu kuruluşlarının ağır cezaî müeyyideler ödemesinin de önüne geçilmektedir. 
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Yasa, kısaca devletin yapmak zorunda kaldığı yatırımların özel sektörün ekonomik ve malî 
gücünü devreye sokmak suretiyle, yükü devletin üzerinden almasını sağlayacaktır. 

Yaptığımız araştırmaya göre, bu yasa tasarısını hazırlayan bürokrat grubu, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bilgisi dahilinde, tasarıyı, sektörün içerisinde olan özel ve kamu kuruluşları 
yanında, Petrol Mühendisleri Odası dahil çok sayıda kuruluşun görüşlerine sunmuş, yasaların hazır
lanmasında uyulması gereken şeffaflık konusunda örnek bir tutum sergilemişlerdir. Bu durum, 
görüşlerine başvurulan kuruluşlar nezdinde takdirle karşılanmıştır. Bu nedenle, ben de, hem Bakan
lığa hem de yasayı hazırlayan bürokratlara teşekkür ediyorum. Bence, yasaların hazırlanmasında bu 
prensiplere uyulduğu takdirde, yasaların uzun ömürlü olması da sağlanmış olacaktır. 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısının maddeleri içerisinde yapılan düzenlemelere bak
tığımızda, kanunun amacının; doğalgazın güvenliği, ekonomik ve rekabet ortamında kullanıcılara 
sunumuna yönelik şeffaf, ayırım gözetmeyen, istikrarlı ve özel hukuk hükümlerine göre faaliyet 
gösterecek bir piyasanın oluşturulması olduğu belirtilmektedir. 

Kanunun kapsamı ise; doğalgaz piyasasında tekel konumunun kaldırılarak piyasanın serbest
leştirilmesi ve sektörde faaliyet gösterecekler arasında rekabetin sağlanması ve geliştirilmesi için 

• gerekli düzenlemelerin yapılması ve piyasanın şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı bir yapıya kavuşturul
ması; sektörde faaliyetlerin lisans ve sertifika alarak yapılması, tüzelkişilerin bu kanun çerçevesin
de faaliyette bulunmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi; tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli doğalgaz arzının temin edilmesi için piyasada gerekli düzenleme, gözetim 
ve denetim usul ve esaslarının idarî ve malî özerkliği haiz bir otoritece belirlenmesi olarak sayıl
maktadır. Hem amaç hem de kapsam son derece tatmin edicidir. 

Ayrıca, elektrik ve doğalgazın enerji sektörü içerisinde yer alması nedeniyle, yakın zamanda 
çıkarılan Elektrik Piyasası Kanunuyla kurulacak olan elektrik piyasası düzenleme kurumunun adı 
"enerji piyasası kurumu" olarak değiştirilmiş ve enerji sektörünün tek bir otorite tarafından yönetil
mesi sağlanmıştır. 

Kanun tasarısında, doğalgaz piyasa faaliyetleri olarak sayılan doğalgazın ithalatı, iletimi ve 
toptan satışı, şehiriçi doğalgaz dağıtımı, depolama ve ihracat faaliyetleri ayrı ayrı tanımlanarak, bu 
faaliyetlerde bulunacak firmaların uymak zorunda oldukları lisans alımıyla ilgili esaslar yer almak
tadır. 

Ayrıca, doğalgaz iletim, dağıtım ve depolama tesislerine ait yapım, proje, servis, müşavirlik ve 
kontrolörlük hizmetlerinin, ancak sertifika almış firmalar aracılığıyla gerçekleştirilebileceğiyle il
gili temel hususlara yer verilmiştir. Bunun nedeninin, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan 
doğalgaz tesislerinin, ehliyetsiz kişi veya kuruluşlar tarafından yapılmasının önlenmesi olduğu 
açıkça görülmektedir. 

Rekabetin tesis edilmesi, geliştirilmesi, sisteme giriş ve serbest tüketicilerin belirlenmesi, bu 
kanunda düzenlenen diğer önemli hususlar arasındadır. 

Halen yürürlükte olan 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılması 
sağlanarak, BOTAŞ'a verilen doğalgazın ithalat, dağıtım, iletim, depolama ve satış tekeli, bu kanun
la kaldırılmakta ve doğalgaz piyasasında taraflar oluşturulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, doğalgazın ithalatı, iletimi, toptan satışı, dağıtımı, depolanması ve ih
racatı, özel hukuk tüzelkişilerince yapılacaktır. Sektördeki tüm faaliyet alanlarına, yerli ve yabancı 
sermayeye dayalı özel sektör girebilecektir. BOTAŞ'ın ithalat payının 2009 yılına kadar yüzde 20'ye 
düşürülmesi hedeflenmiştir. BOTAŞ'ın payı bu orana düşünceye kadar, yeni anlaşmalar 
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yapamayacaktır. Her yıl devredilecek alım veya satış sözleşmeleri miktarı, kanunun yürürlüğe gir
diği tarih itibariyle, BOTAŞ tarafından alımı taahhüt edilmiş bulunan toplam gaz miktarının yüzde 
10'undan az olamayacaktır. 

Ayrıca, BOTAŞ'ın dikey yapısına, 2009 yılından sonra son verilecektir; yani, BOTAŞ, faaliyet 
alanlarına göre bölünecektir. Bölünme işleminin, geçiş süresi öngörülerek yapılması, piyasa oturun-
caya kadar BOTAŞ'ın görevlerini tek çatı altında yürütmesi, yumuşak bir iniş açısından faydalı ol
muştur. 

Sektörde ithalat, üretim, iletim, depolama, toptan satış, ihracat ve dağıtım şirketleri faaliyet 
gösterecektir. Piyasanın işleyişi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yürütülecektir. Piyasa 
faaliyetleri, kurumdan alınacak lisanslarla gerçekleştirilebilecektir. 

Tesislerin tasarımı, yapımı, bakım ve onarımları da kurumdan alınacak sertifika sahiplerince 
yapılabilecektir. 

Şehir dağıtımları, kurum ihalesiyle belirlenecek dağıtım şirketlerine, mülkiyetleriyle birlikte 
verilecektir. 

Ayrıca, dağıtım şirketleri, sahip oldukları şebekeleri satış yoluyla devredeceklerdir. 
Belediyeler, yüzde 10'u geçmeyen payla ve sermaye koyma şartı aranmaksızın, bu şirketlere ortak 
olabileceklerdir. Böylece, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, belediye gelirlerinin artırılarak 
halka daha iyi hizmet vermelerine de imkân sağlanmıştır. 

Rekabetin korunması ve geliştirilmesi kapsamında, üretim şirketleri hariç olmak üzere, hiçbir 
tüzelkişi, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra, yıllık ulusal doğalgaz tüketiminin yüzde 20'sinden fazlasını 
satamayacaktır. Şirketlerin, ayrı bir şirket kurarak zincir oluşturmasına izin verilmeyecektir. Böy
lece, özel tekellerin oluşmasının önüne geçileceği öngörülmektedir. Kanunla, serbest tüketicilerin 
satın aldığı yıllık doğalgaz miktarı 1 000 metreküpten fazla olanlar, elektrik enerjisi üretim şirket
leri ve otoprodüktörler ve üretim amaçlı kullanılmak üzere gaz alan üreticiler olarak tanımlanarak, 
Hollanda ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinden daha ileri bir uygulama getirilmiştir. Zira, Avrupa 
Birliği Gaz Direktifine göre, 2003 yılına kadar öngörülen serbest tüketici limiti 25 milyon metreküp 
olup, bu miktar, 2003 yılında 15 milyon metreküpe düşecektir. 

Ayrıca, dağıtım şebekesi olmayan şehirlerde, yatırımı teşvik amacıyla, o şehir için serbest 
tüketici olma sınırını değiştirme yetkisi kuruma verilecek, doğalgazm tüm şehirlerimize yaygınlaş
tırılması sağlanacaktır. 

Dağıtım şirketlerince, serbest olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış fiyatları ve 
tarife esaslarının kurumca belirlenmesi öngörülerek, tüketicilerin haklarının korunması hususunda 
hassasiyet gösterilmiştir. 

Kurum, doğalgaz piyasasının düzenlenmesinde şu yetkilere sahip olacaktır: 
-Piyasada faaliyet gösterecek tüzelkişilere lisans ve sertifika verilmesi, 

- Piyasa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, 
- Piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, 
- Tarife usul ve esaslarının belirlenmesi, 
- Piyasada faaliyet gösteren tüzelkişilerin eşitlik ve şeffaflık standartlarına uymalarını sağ

lamak için, faaliyetlerinin, uygulamalarının, ilgili lisans hüküm ve şartlarına uyup uymadıklarının 
denetlenmesi, 

- İdarî para cezalarının uygulanması. 
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Sayın milletvekilleri, milletimizin refah seviyesini artırmak için, özellikle sanayicilerimizin 
serbest dolaşıma tabi ürünlerinin rekabet gücünü artıracak nitelikte, güvenilir ve ekonomik yeni 
enerji kaynakları sağlamanın ve bunların istikrarlı bir piyasa içerisinde sunumunun, son derece 
önemli olduğu muhakkaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının kanunlaşmasıyla birlikte, doğalgaz sektöründeki altyapı 
yatırımlarının yerli ve yabancı özel yatırımcılar tarafından hızla tamamlanması imkânı yaratılmış 
olacak ve enerji darboğazlarıyla karşılaşılması önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca, doğalgaz piyasasındaki tekele son verilerek, piyasa serbestleştirilerek rekabete 
açılacak, sistemden herkes yararlanacak, gaz arz emniyeti temin edilecek ve böylece endüstriye 
ucuz enerji girdisi temin edilerek maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır. 

Bu kanunun Yüce Milletimize hayırlı olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Levent. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Nihat Gökbulut görüşlerini ifade 

edecekler. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA NÎHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
651 sıra sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz 

almış bulunmaktayım. 
Sözlerime başlamadan önce, bugün, 8 inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın ölüm 

yıldönümü vesilesiyle, kendisini rahmetle, minnetle, cennetle; ama, özellikle hasretle anıyorum, Al
lah rahmet eylesin diyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimiz, 20.2.2001 tarihinde Elektrik Piyasası Kanununu 
kabul ederek, enerji piyasasında yasal bir boşluğu doldurarak, bu konuda ciddî bir adım atmıştı. 
Bugün, yine, enerji piyasasının umutla beklediği Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısını birlikte 
müzakere edeceğiz. Ülkemizde, enerji piyasasında üretim ve tüketim dengelerini kıyaslamadan, bu 
iki yasanın temel ruhunu ve amacını anlamak mümkün değildir. 

21 inci Yüzyılın başlangıcında, yeni binyılda, dünya devletlerinin ve ülkemizin en büyük 
sorunu, verimi yüksek temiz enerji kaynaklarını bulmak ve onları işleyip değerlendirmektir. 

Bir ülke için, enerji ve enerji kaynakları, sanayiin gelişmesi, kalkınmanın ana göstergesi, sos
yoekonomik, siyasî güç demektir. Öncelikle, millî enerji politikamızı, ana unsurlarıyla, tespit ve 
tayin etmeliyiz. Peki, nedir millî enerji politikamız veya nasıl bir millî enerji politikası takip et
meliyiz: Öncelikle, enerji, bulunabilir olmalıdır; çünkü, en pahalı enerji, olmayan ve bulunmayan 
enerjidir. Ekonomiye, insan sağlığına, çevreye, ülke turizmine, ülke sanayiine zarar vermeyecek 
şekilde olmalıdır. Ekonomik giderleri az, ekonomik girdisi fazla olacak şekilde değerlendirilmelidir. 
Ama, her şeyden önce, temiz, çevreyi kirletmeyen ve fosil atık bırakmayacak şekilde olmalıdır. Yer
li, yenilenebilir, sürekli ve yeterli biçimde olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu olumlu faktörleri, aynı anda bulmamız ve temin etmemiz müm
kün değildir. O halde ne yapmamız gerekir? Yerli kaynaklarımız, tümünü kullanmış olsak dahi, 
birincil enerji ihtiyacımızın ancak yüzde 27'sini karşılıyorsa, o halde, nasıl bir millî enerji politikası 
izlememiz gerekir? Bu sorunun cevabını, yalın ve net bir şekilde vermemiz gerekir. 
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Hidrolik kaynaklarımızın tümünü kullansak, uzun bir süre ve yüksek maliyet doğurmaktadır. 
Mevcut linyit kaynaklarımız düşük kalorilidir ve kullandığımızda, korkunç bir fosil atık bırakmak
ta ve çevre kirliliği doğurmaktadır. O halde, yerli kaynaklarımızı, çevreye zarar vermeden ve finans
manını temin ederken, tüm koşullarda, optimum seviyeyi yakalayarak, alternatif enerji kaynaklarını 
harekete geçirmemiz gerekmektedir. Tüm bu şartlarda, gerek nüfus artışı gerek sanayileşme ve kal
kınma hamlelerine bağlı olarak, enerji ihtiyacının karşılanması ve şehirlerimizde kış döneminde 
maksimum seviyeye ulaşan hava kirliliğine çözüm olarak, doğalgaz, en optimum alternatif enerji 
kaynağı olarak görülmektedir. 

Ülkemizin tüm hidrolik ve kömüre dayalı elektrik enerjisini kullanmış olsak, 245 milyar 
kilovat/saatle sınırlıdır; oysa, 2005 ile 2010 periyotları arasında, yıllık yüzde 7,4 elektrik ihtiyacı ar
tışıyla, bu talep 300 milyar kilovat/saat olmaktadır. Nükleer enerji ise, kısa ve orta vadede bir çözüm 
üretecek konumda olmayıp, ülkemiz için ancak uzun vadede bir çözüm olarak görünmektedir. Kal
kınmamız, gelişmemiz, halkımızın refah seviyesini artırmamız için, alternatif enerji kaynaklarını 
bulmamız ve yeterli elektrik üretmemiz zaruret halini almıştır. 

Güçlü ve saygın bir ülke olmak ve küreselleşen dünyada arzu ettiğimiz yeri almak istiyorsak, 
kalkınmanın temel şartı olan enerjiye yeterince sahip olmak zorundayız. Bu ise, dünya gerçekleri 
ve ülke çıkarları doğrultusunda, sürekli bir enerji politikasını, aksatmadan uygulamakla mümkün
dür. Bu politikanın birinci adımını, Elektrik Piyasası Kanununu çıkararak attık. İkinci önemli adım 
ise, bugün birlikte müzakeresini yaptığımız Doğal Gaz Piyasası Kanunudur. 

Peki, bugün, doğalgaz piyasası durumu nedir, ne kadar ihtiyacımız var?, 2000 yılı itibariyle 
Rusya'dan 10 milyar metreküp, Cezayir'den 3,6 milyar metreküp ve Nijerya'dan 704 milyon met
reküp LNG olmak üzere toplam 14,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatı yapılmıştır. Bunun 9,5 mil
yar metreküpünü elektrik sektöründe, 111 milyon metreküpünü gübre sanayiinde, 2,8 milyar met
reküpünü ise konut sektöründe kullanmışız. Gelecekteki perspektife baktığımızda ise, ülkemizde, 
doğalgaz sarfiyatının 2010 yılında 58 milyar metreküp, 2020 yılında ise 78 milyar metreküp olması 
beklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sadece 2003 yılından önce devreye girecek doğalgaz çevrim santralları 
için yılda toplam 20 milyar 880 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyulacaktır. Tüm bu ihtiyaçlar 
perspektifinde, doğalgazın iletim hatlarının yapılması, terminallerin kurulması, şehir dağıtım hat
larının inşası, doğalgaz çevrim santrallarının reelize edilmesi, bütçe imkânlarıyla mümkün değildir. 

Burada her kanunu tenkit eden, tenkit etmenin kolaycılığı içerisinde kanunları müzakere eden 
arkadaşlara şunu sormak istiyorum: Doğalgaz yatırımları konusunda 30 milyar doları hangi kaynak
tan bulacaklar ve 57 şehrimize doğalgazı hangi imkânlarla temin edecekler? Burada tenkit etmek 
kolay; önemli olan, çözüm yollarını ortaya koymak ve çözmektir. 

Tüm bu doğalgaz yatırımları için yaklaşık 30 milyar dolara ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim, on 
yıllık perspektif içerisinde, BOTAŞ, sadece 5 şehrimize doğalgaz götürmüştür. Peki, diğer şehir
lerimizin doğalgaza ihtiyacı yok mu?.. Çevre kirliliği en önemli sorunlarımızdan biri değil mi?.. 
Elektrik ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız?.. 30 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi için, 
piyasanın, kendi şartları içinde, eşit rekabet koşullarında ve liberal bir ortamda bu piyasanın düzen
lenmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısıyla, Elektrik Piyasası Düzenleme 
Kurulu ve doğalgaz piyasası düzenleme kurumu ve kurulu birleştirilerek, enerji piyasası düzenleme 
kurulu ve kurumu ihdas edilmiştir; yani, tek bir üst kurula görev verilmiştir. Ayrıca, bu kurulun 
denetimi, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan bir değişiklikle, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna bırakılmıştır. 
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Ayrıca, şehirlerimizde kurulacak doğalgaz dağıtım şirketlerine, o şehirlerin belediyelerini, 
kuracakları şirkete yüzde 10 bedelsiz olarak, sermayedar olarak alma şartı getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, kaynaklarımız kıt ve az; talep ve isteklerimiz ise son
suzdur. Türkiye'nin ve insanın bir gerçeğidir bu. Ülke sorunlarının çözümünde tenkit etmenin 
dayanılmaz hafifliğine kaçan ucuzluk mantığı, bizi hep çıkmaza götürmektedir. Bugün, ülke gerçek
leri, şüphe ve kuşkunun yanında, ilmin ışığında sorunlara çözüm yolu bulmayı da gerektirmektedir. 
Türkiye, kendisinde olmayan döğalgazı, Rusya'dan da Türkmenistan'dan da Azerbaycan'dan da ve 
nereden bulursa oradan almak ve temin etmekle mükelleftir. Bakanlık, Elektrik Piyasası Kanunun
da olduğu gibi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısıyla, elindeki imkânları ve yaptırımları üst 
kurula devretmektedir. Sorunların piyasa için değil, piyasa içinde eşit rekabet şartlarında çözümünü 
öngörmektedir. Bu şartlar içinde, devlet ve Bakanlık, devletin nimetini dağıtan, müdahale eden, 
planlayan değil, piyasa şartlarını oluşturan ve denetleyen konuma dönüşmektedir. Artık, modern 
devletin tanımı da bu çerçeve içerisindedir. 

Değerli milletvekilleri, enerji işi, sadece devlete bırakılmayacak kadar ciddî bir iştir. Yatırım 
riski taşımayan teknokrat ekibin amprik tahminleri hiçbir zaman gerçekçi olmamıştır. İleriye dönük 
doğalgaz kullanımına ait tahminlerin DPT ve Bakanlıkça farklı olmaları, piyasadaki risk, kayıp, 
kazanç denkleminden uzak olmalarından kaynaklanmaktadır. Unutmayalım ki, piyasa kendi kural
larına göre çalışır; yanlış planlayan, yanlış tahmin eden, faturasını kendi çeker. Kamuda ise, yanlış 
planlayan, yanlış yatırım yapanların riski yoktur; yanlışlıkları devlet çarkı içerisinde kaybolur gider, 
kimse de hesap sormaz. 

Değerli milletvekilleri, bazı rakamlar vardır ki, yorum gerektirmez; aynen, Türkiye'de gelir 
dağılımındaki bozukluk gibi; 1992 yılında sıfır olan içborç faizlerimizin, 2001 yılında vergi gelir
lerimizin yüzde 95'ini götürdüğü gibi; 1992 yılında sosyal güvenlik kurumlarına hazineden ve büt
çeden hiçbir sübvansiyon verilmezken, 2000 yılı bütçesinde 3,5 katrilyon liralık sübvansiyon veril
diği gibi. 

Enerji sektöründeki bazı rakamlar da yorum gerektirmez; yıllık elektrik tüketimimizin dünya 
ortalamasının altında olduğu ve 1998 yılı elektrik tüketimimizin, sadece ve sadece 1 748 
kilovat/saat olduğu gibi; tüm yerli kaynaklarımızı kullansak, talebimizin ancak yüzde 27'sini kar
şıladığı gibi; enerji kaynakları açısından, üzülerek ifade etmek gerekir ki, dışa bağımlı olduğumuz 
ve mutlaka ithal etmemiz gerektiği gibi; mevcut hidrolik santrallarımızın yıllık üretimlerinin 31,2 
milyar kilovat/saat olduğu gibi; ancak, Adapazarı, Gebze ve İzmir doğalgaz çevrim santrallarının 
iki yıl içerisinde bittiğinde, 31,4 milyar kilovat/saat elektrik üreteceği gibi; Mavi Akım sözleş
mesiyle 16 milyar metreküp döğalgazı Rusya Federasyonundan alacağımız ve bunun 9,5 milyar 
metreküpünü bu üç doğalgaz çevrim santralında kullanacağımız gibi. 

Bu rakamlar, yorumsuz, çıplak rakamlardır. Bize, enerji sektöründe yapmamız gerekeni, yapıl
ması gerekenleri göstermektedir; çünkü, lafla peynir gemisi yürümüyor. Tenkit edenlerin, buraya, 
müşahhas çözüm yollarını ortaya koymaları gerekir. 

Enerji sektöründeki darboğazı aşmak için her yıl 5 milyar dolar yatırım yapmamız gerekmek
tedir. Bütçeden ayrılan pay ise, 1 milyar dolardır. O halde, 4 milyar dolarlık yatırımı nereden ve 
nasıl bulacağız? Bunun için, 4 milyar dolarlık yatırımın özel sektörce veya yabancı sermayece 
yapılabilmesi için, yasal düzenlemelerin olması ve piyasa şartlarının gerçekleşmesi zarureti ortadır. 
İşte, Elektrik Piyasası Kanunu, buna bağlı olarak, doğalgaz piyasası kanunu, enerji yatırımında ih
tiyaç duyulan; ama, bütçeden karşılanmayan, karşılanması mümkün olmayan 4 milyar dolarlık 
yatırımın realizasyonunu sağlamak için huzurlarınıza getirilmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye, elektrik enerjisi ihtiyacını tespit eden uzun vadeli bir plan yap
malı ve bu planı gerçekleştirmek üzere, özel sektör ve kamu ayırımı yapmaksızın, elektrik santral-
larını devreye sokmak zorundadır. 

Enerji tasarrufunu da iyi değerlendirmek zorundayız. Enerji tasarrufu, ihtiyacımız olanı kullan
mamak değildir. Enerji tasarrufunun hedefi, enerjinin daha rasyonel kullanılması ve verimliliği ar
tırmaktır. İletim hatlarındaki kayıp ve kaçak yüzde 22 civarında olup, bunun maliyetinin yaklaşık 1 
milyar dolar olduğunu bilmemizde ve kamuoyuna açıklamakta büyük bir fayda duyuyorum. 

Ülke olarak bu kadar enerjiye ne gerek var paradoksundan kendimizi kurtarmamız gerekmek
tedir. Hirfanlı Barajı açıldığında, bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceğiz zihniyetini, şu anda, başka 
tezahürler şeklinde görmekteyiz. Bu paradoks içinde, ülkenin, gerçekten, ihtiyacı olan önemli proje 
ve yatırımlarına karar veren ve imza atan yetkili bürokrat ve siyasetçiyi bulamama tehlikesi içerisin
deyiz. Oysa, ülkemizin sorunlarının çözümü için kararlı, bilgili ve taşın altına parmağını değil 
başını koyacak yürekli siyasetçilere ihtiyacımız var. Unutmayalım ki, bu devlet, bebek ve köpek 
davalarıyla astığı başbakana, yirmibeş yıl sonra, devlet töreniyle itibarını iade etti. 

Değerli milletvekilleri, küçük çocukların karanlıktan korkmalarını belki bağışlayabiliriz; an
cak, gerçek trajedi, yetişkin, aydın kişilerin aydınlıktan korkmasıdır. Bu ülke, aydınlıktan kork
mayan ve karanlığın üzerine yüreklice giden aydınlar vasıtasıyla aydınlanacaktır. 

Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısının, enerjisiyle ülkemizi aydınlatması dileğiyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlar; tasarının, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (ANAP, DSP VE MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gökbulut. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Sayın Gökbulut, bir sürçülisanla "bu işler, dev

lete bırakılmayacak kadar ciddî işlerdir" diye bir beyanda bulundu. Kastı o değildir, kesinlikle 
biliyorum, bir sürçülisandır; sırf zabıtlarda düzeltilsin diye ifade ediyorum. Onu bir düzeltirsek 
zabıtlarda, faydalı olur. 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sadece devlete... 
BAŞKAN - Peki efendim, teşekkür ederiz. 
Karşılıklı anlayışınız için de teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; bugün görüşülmekte olan Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün görüşülmekte olan yasa tasarısı, gerçekten, ülkemiz için çok 
önem taşıyan bir yasal düzenleme. Yine, arkadaşlarım buradan belirttiler, Türkiye'nin enerji 
stratejisi, gerçekten, içinde bulunduğumuz koşullarda daha da önem kazanmakta. Biz, Doğru Yol 
Partisi olarak, Anadolu'nun, Ortaasya'dan Avrupa'ya uzanan bir enerji koridoru haline getirilmesin
den yanayız. Bu, Anadolu'nun enerji koridoru haline getirilmesini sağlarken, aynı zamanda, son 
günlerde Putin'in Sovyetler Birliğini yeniden canlandırma hevesi içinde olduğu, Birleşik Devletler 
Topluluğunu daha güçlü bir bağla birleştirmeye çalıştığı bir dönemde, o ülkelerin ekonomik bağım
sızlıkları çok önem taşımakta, bunun için de Moskova'nın dışında, başka bir kanaldan, o ülkelerin 
enerjilerini gelişmiş ülkelere pazarlamaları çok önem taşımakta ve Türkiye, enerji stratejisini, bu 
temel stratejiyi gözardı etmeden saptamalıdır diye düşünüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî, biz, bu görüşülmekte olan Doğal Gaz Piyasası Yasa Tasarısına il
ke olarak karşı değiliz. Biz, serbest piyasa ekonomisinden yana ve serbest piyasa ekonomisinin her 
türlü tekelden uzak bir biçimde gelişmesinden yanayız; çünkü, biz, rekabetin, daha ucuz ve daha 
kaliteli hizmet verebileceğine inanıyoruz. Onun için, rekabetin oluşması, devlet tekelinin ortadan 
kaldırılması ve onun arkasından özel tekellerin de kurulmaması ve kurulmasına izin verilmemesi, 
bizim temel politikamızın kaynaklarından biridir. Biz, devlet de tekel olsa, özel sektör de tekel ol
sa, her türlü tekele karşıyız. Onun için, biz, ilke olarak, bu, özellikle, BOTAŞ'ın ithal etme, iletme, 
depolama ve dağıtma tekelinin sona ermesini, bu açıdan, olumlu buluyoruz. Ancak, tabiî, bu yasa 
tasarısında gördüğümüz birtakım temel eksiklikler ve aksaklıklar var; bunları da, sizlerle paylaşmak 
istiyoruz. Yani, bizim, bu yasa tasarısının gerekçesinde okuduğumuz, gerçekten, çevreye uyumlu, 
çevreyle uyumlu, çevreyi kirletmeyen ve özellikle, serbest piyasa koşullarına göre depolanması, it
halatı ve satılması, gerçekleştirilmesi amaçlanan bu yasa tasarısının amaçlarına baktığımızda, bunu 
içermekte; ama, gerçeğine baktığımızda, gerçekten, bu yasa tasarısıyla, biz, doğalgaz piyasasını, 
serbest rekabet koşullarına uygun olarak oluşturuyor muyuz, oluşturmuyor muyuz; burada, bak
tığımızda, bunun oluşmayacağını, en azından, zaten, yasa tasarısının kendisi, bunun dokuz yıl 
oluşamayacağını içermektedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, önümüzdeki on yıl içerisinde, 50 milyar metreküp 
civarında bir doğalgaz ihtiyacına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz veya özellikle, BOTAŞ ve diğer 
kurumların saptamaları da bunu gösteriyor. BOTAŞ'ın, bugüne kadar, dünyadan, dünyanın çeşitli 
ülkelerinden, yani, Sovyetler Birliğinden veya Ortaasya cumhuriyetlerinden, İran'dan veya diğer 
Afrika ülkelerinden aldığı, almak için yaptığı doğalgaz sözleşmelerine baktığımızda, bugüne kadar, 
60 milyar metreküpün üzerinde bir anlaşma yapmışız. Şimdi, siz, zaten, belirli fiyattan -fiyatını bil
miyoruz, Bakanlık bize de çok net söylemiyor- doğalgaz alım garantisi vermişsiniz; bunu alsanız 
da, almasanız da, bu parayı ödeyeceksiniz. Yani, Hazine garantisi vermişsiniz ve alım garantisi ver
mişsiniz; bunu almak zorundasınız. Peki, bu fiyatlardan aldığınız doğalgazı, hangi argümanlarla, 
hangi mekanizmalarla doğalgazın piyasasını oluşturmakta kullanacaksınız? Zaten, tekel olarak al
mışsınız. Burada, dokuz yıl içerisinde -yani 2009 yılına kadar- BOTAŞ, yaptığı bu alım sözleş
melerini ihaleyle devredecek deniliyor; yani, toplam piyasanın yüzde 20'sine -kendi hissesinin, 
payının yüzde 20 seviyesine- düşünceye kadar, bu özelleştirme sürecini devam ettirecek. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Örneğin, BOTAŞ, şu an
da, doğalgazı 100 dolardan alım garantisiyle ithal ediyor; buna masraflarını koyuyor ve masrafların
dan sonra, piyasaya bunu satıyor. Ee, şimdi, bizim yakındığımız nedir; piyasada doğalgaz fiyatı 
yüksek. Bizim, Ortaasya'da ve Balkanlarda en modern fabrikamız, gübre fabrikamız İGSAŞ, pahalı 
doğalgaz olduğu için de kapatıldı, çalıştırılamıyor. Biz, bu yasayla birlikte doğalgaz piyasasının 
oluşacağı ve daha ucuz doğalgazı toplumumuzun, halkımızın, bireyimizin kullanımına sunacağımız 
için bu yasayı çıkarıyoruz. Yani, piyasa oluşturmaktan maksat nedir; rekabet oluşacak ve özellikle 
rekabetin getirdiği ucuzluk ve daha kaliteli hizmetten yararlanılacak. Bunun için, özellikle bu yasa 
tasarılarını kartunlaştırıyoruz ve toplumumuzun hizmetine sunmak istiyoruz. 

Burada, BOTAŞ, belirli ihalelerle, bu alım garantisi vererek aldığı doğalgazı satacak, ihaleye 
çıkacak ve satacak. Şimdi, bu satış sırasında, doğalgazı, BOTAŞ, oradan aldığının daha mı altında 
satacak? Yoo. Belirli bir miktar üzerine kâr koyarak satacak. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, belirli miktarda bir kâr koyacak ve artı, üzerine doğalgazı, özel
likle BOTAŞ'ın tekelinde olan iletim hakkının da kirasını alacak. Bu da gösteriyor ki, önümüzdeki 
süreçte, doğalgaz piyasası bundan daha ucuz bir piyasaya kavuşmayacak; yani, toplum, daha ucuz 
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doğalgaz... Benim, Ankara'da doğalgaz kullanan, İstanbul'da doğalgaz kullanan vatandaşım daha 
ucuz doğalgaz kullanmayacak veya doğalgazla çalışan çevrim santrallarından, özellikle maliyet ar
tı kâr mantığıyla çalışan ve TEAŞ'a maliyet artı kâr sistemiyle elektrik satan bu yap-işlet-devretler-
de daha ucuz doğalgaz kullanamadıkları için, daha pahalı elektrik satacaklar ve dolayısıyla, daha 
ucuz elektrik kullanma şansına da sahip olmayacağız. 

Bir başka boyutu olayın: Özellikle, BOTAŞ, bu, alım garantisi verdiği doğalgazı satarken, kar
şıda kimden aldıysa, hangi ülkeden aldıysa, o ülkelerdeki şirketlerin de muvafakatini, onayını- al
mak zorunda. Peki, o şirketler, bu hakları; yani, BOTAŞ gibi bir devlet garantisi olan bir müşteriye 
mal sattığı gibi bir özel sektöre de aynı koşullarda malı satar mı? Tabiî, onun bir riski vardır, o risk 
primini üzerine koyar, öyle satar. Böyle olunca da, piyasada, yine, bizim, ucuz doğalgaz kullanma 
şansımız olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, BOTAŞ, bu ihaleyi kimler arasında yapacak; BOTAŞ, bu ihaleleri, üst 
kuruldan lisans almış kuruluşlara, şirketlere satacak; yani, kurulacak olan bu üst kurul, belirli şir
ketlere lisans verecek, lisans alan şirketler de, BOTAŞ'tan doğalgazı alıp pazarlama hakkına sahip 
olacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, oluşacak olan üst kurul, eğer taraflı ve partizanca oluşturulursa, gerçek
ten, Türkiye'de çok büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Şimdi, burada baktığınızda, üst kurulun, özellikle 
enerji üst kurulu olarak, elektrik piyasaları üst kuruluyla birlikte mütalaa edilmesi -bizim komis
yonumuzda ve Sanayi, Ticaret, Enerji,Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda- çok 
olumlu bir olay olmuştur. Bu kurul çok önem taşımaktadır. Bu kurul, bir siyasî partinin il başkan
ları veya eski milletvekillerinin atandığı kurul olmamalıdır. Eğer bunu yaparsanız, hiçbir inan
dırıcılığınız kalmaz. Bu noktada, bu yasayı isteyen Dünya Bankası ve IMF, bu yasanın iş
lemeyeceğini görür ve bu yasalara bağlı olarak vereceği kredileri de vermezler. 

Değerli arkadaşlarım, burada, özellikle çok önemli bir işlevi yerine getirecek olan üst kurul; 
yani, lisans verecek olan üst kurul, eğer taraflı ve yanlı olursa, şirketleri ona göre belirlerse ve sonuç 
olarak, kamuoyunda inandırıcılığı olmazsa, bu ihaleler üzerinde çok büyük şaibeler olur. Bunu ön
lemenin temel yolu, buraya güvenilir, inanılır, bu konuda deneyimi ve birikimi olan kişilerin atan
masıdır, Bunlar çok önemli kurullar. Onun için, bu kurulların çok önem taşıdığı kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, çekincemiz olan bir başka konu da şu: Özellikle, bu yasanın uygulan
masını sağlayacak olan temel yönetmeliklerin çıkmasına kadar geçecek olan süre çok önem 
taşımaktadır. Bu tasarıda bu süre oniki ay, artı altı ay da uzatılma süresiyle onsekiz ay olarak sap
tanmıştır. 18 ay süresi içerisinde, eğer üst kurul kurulana kadar, lisans almadan dağıtım ihalelerine 
girmek isteyen müteahhitler müracaat ederlerse, bu hangi prosedüre sahip olacaktır; bu yasayla 
düzenlenmiş. Bakalım hangi prosedüre göre yapılacak ihaleler: Önce, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bu ihalenin koşullarını belirleyecek ve girebilecek firmaları belirleyecek, ondan sonra 
BOTAŞ bu ihaleyi yapacak, daha sonra da Bakanlar Kurulu bu ihaleyi onaylayacak. 

Değerli arkadaşlarım, mademki BOTAŞ bu konuda deneyimli, birikimli bir kuruluşumuz, niye 
Bakanlık -Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı- burada bu ihale şartlarını ve koşullarını belirleyen 
kurul oluyor, makam oluyor?! Burada ihaleyi yapacak olan BOTAŞ, bütün kurallarını belirlesin, 
ihalesini yapsın, Bakanlık aracığıyla da Bakanlar Kuruluna gönderelim. 

Şimdi, bizim burada, acaba, İran gazı önümüzdeki süreçte doğu illerimizden başlayarak An
kara'ya kadar gelecek, buralardaki gaz dağıtım ihalelerini bu onsekiz ay içerisinde Bakanlık tamam
layıp, bitirip ve kurula hiçbir şey bırakmayacak mı diye bir kuşkumuz var; yani, bu geçiş süresi on-
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sekiz aysa, bu onsekiz aylık süreç içerisinde Bakanlık bunu bitirebilir. Şimdi, Sayın Bakan, kalkıp, 
burada, böyle bir niyetimiz yoktur diyebilir; ama, böyle bir niyetleri yoksa, gelirler, burada, bu 
ihaleyi BOTAŞ'ın yapmasını, şartlarını BOTAŞ'ın belirlemesini -ki, komisyonda bu çok tartışıldı-
sağlarlar ve özellikle Bakanlık aracılığıyla, Bakanlar Kurulunun onayına sunarlar. O zaman Bakan
lık da, kendi üzerine düşecek olan birtakım dedikodudan, aslı olmasa da kendilerine yönelik bir
takım eleştirilerden kendilerini alıkoymuş olurlar ve kendileri için de daha yararlı olur diye 
düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tabiî ki, bu düzenleme, Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan bir 
yasal düzenleme; bunun, eksiklikleri, aksaklıkları olacaktır. Zaman içerisinde bu yasa yeniden gün
deme gelecek ve düzeltilecektir; ama, şu anlattıklarımla oturup, yasayı birlikte ele aldığımızda, 
bugün, bu yasa, Avrupa'da uygulanan birtakım yasal düzenlemelerden tercüme edilmiş. Bunu uy
gulayan ülkelere baktığımızda, bu doğalgaz piyasası kanununu yüzyıldır uygulamakta ve belirli bir 
birikime, belirli bir deneyime sahipler. Bizim içerisinde bulunduğumuz konjonktür gibi, onlar, çok 
uzun yıllara yayılan, yani, yirmibeş otuz yıllara varan bağlantılarla başlamamışlar bu işe. Şimdi, 
tam bir rekabet içinde, tam bir rekabet koşullanna uygun biçimde o yasayı uygulamak oralarda 
mümkün; ama, Türkiye'nin bugünkü konjonktüründe, bir tekelin ortadan kalkmasıyla, özellikle 
önümüzdeki günlerde, piyasanın oluşacağını beklemek bence biraz saflık olur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, biz, bu eksik ve aksaklıklarına rağmen, Türkiye'de İlk defa uy
gulandığı için -şimdiden rezervimizi koyarak, şimdiden çekincelerimizi koyarak- böyle bir piyasa 
düzenleyecek yasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz, söyleyegeliyoruz. Çünkü, biz, Doğru Yol Partisi 
olarak, enerji konusunda, her zaman, bulunmayan enerjinin en pahalı enerji olduğunu kabul eden 
bir partiyiz. (DYP sıralarından alkışlar) Bu enerjiyi, özellikle ihtiyacımız olan enerjiyi, içinde 
bulunduğumuz coğrafyanın ve dünyanın içinde bulunduğu küreselleşme sürecinin temel karakterine 
uygun olarak bulmak zorundayız. Biz, hiçbir zaman, bir ülkeden doğalgaz aldığımızda, o ülkeye 
bağlı kalacağımız kanısında değiliz. Biz, ekonomide, dünyanın dışında, dünyadan dışlanmış bir 
ekonomik modeli hiçbir zaman savunmuyoruz. Dünyayla entegre olmuş, dünyada özellikle karşılık
lı bağımlılığı temel ilke kabul etmiş bir anlayışı kabul ediyoruz. Biz, her zaman, serbest piyasa 
ekonomisinden ve onun sonuçlarının topluma iyi bir biçimde yansımasından yanayız. Biz, bu 
yasaya, piyasayı oluşturamayacağı ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dönen, lütfen toparlayınız. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) - ...yeterince şeffaf olmadığı kanısında olduğumuz için çekin

celerimizi koyduk. 

Bu yasanın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dönen. 

Gruplar adına son söz, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini ifade edecek olan Bursa 
Milletvekili Sayın Hayati Korkmaz'a ait. 

Buyurun Sayın Korkmaz. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA HAYATİ KORKMAZ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; doğalgaz piyasası tasarısının bütünü üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüş
lerini açıklamak için söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sanayimiz, elektrik üretimi ve konutların ısınma ihtiyacını karşılamak açısından son derece 
önemli olan doğalgazm yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte, bu ih
tiyacı karşılayacak olan doğalgaz piyasası kurulunun kuruluşuyla ilgili yasa tasarısını bugün 
görüşüyoruz. Dileğimiz, en kısa sürede, bu kurulun, amacına uygun bir şekilde, toplumumuza hiz
met verecek şekilde yürürlüğe girmesi. 

Bu kanunun temel amaçlarından biri, BOTAŞ'ın bu piyasada tekel konumunu ortadan kaldır
mak, piyasaya yeni aktörlerin girmesini sağlayarak, bir yandan, rekabeti, kaliteyi yükseltmek, diğer 
taraftan da, on yıl içinde yaklaşık 50 şehre doğalgaz vermeyi planlıyoruz; bunların ihtiyaç duyduğu 
yaklaşık 30-34 milyar dolarlık kaynağı, sadece devlet tarafından değil, bu piyasaya girecek yeni 
kuruluşlar, yeni firmalar sayesinde gerçekleştirmek. 

Bu yasayla, yine, doğalgaz piyasası dört ihtisas birimine ayrılıyor: Üretim, iletim, dağıtım ve 
depolama. Bugün, hepsini BOTAŞ yürütüyor, hepsinde yetersizlikler var; ama, en önemlisi, 
sanıyorum, depolama konusunda ciddî sıkıntılarımız var. Depolamanın, bu kanunla, iki amaca hiz
met etmesi hedefleniyor: 

Birincisi, mevsim değişiklikleriyle birlikte doğan aşırı ihtiyaçları karşılamak. 
İkincisi de, gün içinde meydana gelen pikleri karşılamak üzere depolamayı amaçlıyor. Bunlar

la ilgili şirketler oluşacak, yerleri belirlenecek ve bunlar da, sanıyorum, sanayimizde ve konut ısın
masında, bugün karşılaştığımız sıkıntıların çözülmesinde bir araç olacak. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda kanun tasarısı görüşülürken, enerji politikasının bir bütün ol
duğunu dikkate alarak, doğalgazm da, hem sanayimizde hem de elektrik üretiminde kullanılıyor ol
ması nedeniyle, daha önce çıkarmış olduğumuz Elektrik Piyasası Kuruluyla birleştirilerek, Enerji 
Piyasası Kurulu adı altında toplamış olduk. Bu sayede, enerji politikalarımızın bütünlüğü tekrar 
korunmuş, bu çalışmaların, bu şekilde devamı sağlanmış oluyor. 

Yine, bu, komisyonda görüşülürken ve bundan önce de, yine, bu kurullarla ilgili görüşmeler 
yapılırken, bir sıkıntıyla sürekli karşı karşıyaydık. Bu özerk, bağımsız kurulların denetimi konusun
da, ne yazık ki, şu anki mevcut yasal düzenlemeler yetersiz kalıyor. Sanıyorum, en doğru çözüm, 
hükümetimizin, en kısa sürede bir çerçeve kanun hazırlaması ve bütün bu kurulların denetimiyle il
gili, ortadaki denetim sıkıntılarını çözmek üzere, önce, komisyonlara getirip, sonra da Meclisten 
görüşülerek çıkması. Bunu yapmadığımız sürece, ne yazık ki, tartışmalar devam ediyor. Bu kurul
da, önce, Elektrik Piyasası Kanununda denetimi Sayıştay yapıyordu, sonra, biz, Devlet Denetleme 
Kuruluna verdik. Her ikisinin de ne yazık ki sıkıntıları var. Dileğimiz, tabiî ki, esas bu konuyla il
gili kanunun bir an önce buraya gelmesi. 

Yine, bu kanunla, yerel yönetimlerin, özellikle dağıtım konusunda önemli görevleri olduğunun, 
işlevleri olduğunun bilinciyle, kendilerine hem yüzde 10 bedelsiz hisse verilmesi sağlanmış durum
da hem de hisseleri ne olursa olsun, yönetim kurullarında bir üyeyle temsilleri sağlanmış bulunuyor. 

Diğer taraftan, son derece önemli olan bu kanunun geçiş süreci oldukça uzun bir süreyi kap
samaktadır. Bir yandan, kanunun yürürlüğe girmesi için gerekli yönetmelik altyapısı ve diğer alt
yapıların çalışmaları yapılmak zorunda, diğer taraftan da, bugün, 5 şehrimizde doğalgaz dağıtım işi 
gerçekleşmektedir. 3 ilimizde, İstanbul, Ankara ve İzmit'te, doğrudan belediyelerimiz bu işi gerçek
leştirmektedir. Hazırlanan kanunla, bunların geçiş sürecinin nasıl olacağı ve yasaya nasıl uyumlu 
hale getirileceği açıklanmış durumdadır. 

Yine, aynı şekilde, Bursa ve Eskişehir'de de bu dağıtım işini doğrudan BOTAŞ yapmaktadır. 
Bunların da, altı ay gibi kısa bir sürede ihale aşamasına getirilerek yasaya uygun halde dağıtım iş
lemini yapması sağlanmış olacak. 
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Yasayla, bütün yetkiler kurula devredilmektedir. Geçiş süreci bazı istisnalar içermektedir. 
Buna, biz, bir istisna daha koymak zorunda kaldık; doğalgaz alım sözleşmelerini bundan sonra 
kurul yapacak; ancak, Mısır'la belirli anlaşmalar parafe edildi; Komisyonumuz, bu anlaşmanın 
devam etmesi, görüşmelerin devam etmesi ve gerektiği takdirde bu anlaşmanın yapılması yönünde 
yetki verdi. Bununla, bir taraftan, bugüne kadar alacağımız en ucuz doğalgaz alınmış olacak, diğer 
taraftan da, bu anlaşmaya paralel olarak, Mısır'la ikili serbest ticaret anlaşması yapılarak, ekonomik 
ve ticarî ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırılmış olacak. 

Ben, bu kanunun ülkemize hayırlı olmasını diliyor; bu duygu ve düşüncelerle, hepinize say
gılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gruplar adına yapılacak konuşmaların tamamı yapılmış oldu. 

Şimdi, şahıslar adına söz taleplerini sırasıyla okuyorum: Sayın Veysel Candan, Sayın Nazlı 
Ilıcak, Sayın Aslan Polat, Sayın Ali Coşkun, Sayın Murat Akın, Sayın Masum Türker, Sayın Meh
met Bekâroğlu. 

Bildiğiniz gibi, ancak iki arkadaşımıza söz verebileceğiz. Başta okuduğum üç arkadaşımız, üç 
sayın milletvekilimiz... 

ALİ COŞKUN (İstanbul) - Diğer arkadaşlarım çekildiler efendim; Nazlı Hanım ile ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN - Kimler çekildi efendim; Veysel Bey ile Aslan Bey mi çekildi? 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Slayın Candan söz hakkını Sayın Coşkun'a devretti efendim. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
O zaman, önce Sayın Ali Coşkun görüşecekler. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Bilindiği gibi, bütün dünyada ve ülkemizde, enerji, sosyal ve ekonomik gelişmelerin temel gir

dilerinden biridir, olmazsa olmaz şartlarından biridir ve enerji politikaları, bütün dünya 
politikalarını, her yönde -savaşlar dahil- etkileyen önemli unsurlar haline gelmiştir. 

Ülkemiz, dünya hampetrol ve doğalgaz rezervinin yüzde 76'sının yer aldığı bir coğrafyada; 
yani, Ortadoğu, Kafkas-Hazar, Rusya Federasyonu yataklarının merkezinde bulunmaktadır. Ül
kemizde böylesine önemli, hayatî ehemmiyeti haiz bir konumda, çoğu zaman ihmale uğramış, 
gereksiz önyargılı davranışlarla ve siyasî çekişmelerle, beklenen gelişme -üzülerek belirteyim ki-
elde edilememiştir. Bu durum, aynı zamanda, tankerler dolayısıyla Boğazları, Karadeniz'i ve Mar
mara'yı tehdit etmektedir. Hatta bu konuda yapmış olduğum gündemdışı konuşmadan sonra, bir yıl 
önce, vermiş olduğumuz, Boğazlarla ilgili araştırma önergemiz, 88 inci sırada beklemektedir ve bu 
tanker konusu, Marmara Depremi kadar İstanbul'u, boğazları tehlikeye sokacak bir durumdadır. Şu 
ana kadar da ciddî tedbirler alınmadığını üzülerek görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, enerji politikası bir bütündür, birbirinden ayırt etmeden ele alınması 
gerekir. Oysaki, hükümetimiz, yıllardır, aylardır ihmal ederek, önce elektrik piyasası, sonra doğal
gaz tasarısını getirmiş; petrol ise, henüz Meclise sunulmamıştır. Kömür, nükleer enerji ve 
yenilenebilir enerjiler ise, ya hiç yer almamıştır ya da tatminkâr şekilde bu yasalara girmemiştir. 
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1981 yılında düzenlenen İkinci İktisat Kongresinde Rahmetli Turgut Beyin -bu vesileyle tek
rar rahmetle anıyorum- talimatları doğrultusunda, "Türkiye'nin enerji sorunları ve çözüm yolları 
raporunu" bendeniz hazırlamıştım. O günden beri enerji konusunun özelleştirilmesi gündemdedir; 
ancak, o yıllarda, takdir edersiniz ki, bu konuyu fazlaca gündemde tutmak, vatan hainliğiyle ithama 
kadar gidilmekte idi; fakat, bugün, artık, bütün dünyada konjonktür değişmiş, ülkemizde de özel-, 
leştirme kavramı öne çıkmış ve dolayısıyla enerji konusu özellikle Sekizinci Beş Yıllık Programı 
tartıştığımız Haziran 2000 yılından sonra gündeme gelmiştir. Ne yazık ki, temmuz ayından beri 
koalisyonu meydana getiren partilerimiz, özellikle liderleri, bu konuyu tartışma konusu yapmış ve 
bir komisyon kurulmuş, hatta, yanılmıyorsam, MHP'den değerli Devlet Bakanımız Şuayip Üşen
mez bu komitede görev almıştı. Şimdi hatırladığıma göre, önümüzdeki yirmi yılda doğalgaz 
konusunda yaklaşık 30 milyar dolar yatırım gerektiği ve 200 milyar doları aşan bir ticarî potansiyel 
olacağı görüşüyle, doğalgaz başta olmak üzere, enerji kaynaklarının özelleştirilmesine karşı çıkıl
mıştı. Ayrıca, elektrik piyasası ve gaz piyasası tasarıları, Sanayi ve Ticaret Komisyonumuzda, ısrar
la, enerji konusunun tümüyle bir üst kurulda ele alınması tekliflerimize rağmen, yetkililerce benim
senmemiş; ancak, son anda oldubittiye getirilerek, Bütçe Komisyonunda, bu kere, bu doğalgaz 
yasasına atıf yapılarak, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurumuna bağlanmıştır. Bu 
değişikliğin de sebebini anlamak mümkün değildir. Biz, böylesine önemli konuları, bekletip, her 
zaman dış güçlerin dayatması sonucunda mı ele alacağız? 

Bu tasarı da, dün dağıtıldı, bugün elimize geçti. Son değişiklikleri bile derinlemesine hiçbir ar
kadaş inceleyemedi. Umarım, iki kez Meclise gelen Bankalar Yasasına ve umarım ki, iki ayda hazır
lanan ve hükümetin krizden çıkışını anlatan, "Türkiye'nin Güçlü Ekonomisine Geçiş Programı" 
diye, cumartesi günü Sayın Kemal Derviş'in takdim ettiği şu rapora da dönmez. Değerli arkadaş
larım, Anadolu'da bir tabir vardır: "Acele işe şeytan karışır." Bakınız, iki ay milletin beklediği bu 
geçiş programının 12 nci sayfasından skandal bir cümleyi okuyorum; "Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı, Temel Amaç ve Araçları" bölümünde, 12 nci sayfada, bu ülkeyi krize sürükleyen, açlığı, 
yoksulluğu getiren, ekonomik depremi getiren yolsuzluklarla ilgili bir cümle var; "Yolsuzlukla 
mücadelenin önlenmesi hedeflenmektedir." Yani, bu hükümet, şu programla artık yolsuzlukla 
mücadele etmeyecek; yolsuzlukla mücadelenin de önlenmesi öngörülüyor. Bu, belki sürçülisandır, 
belki tapaj hatasıdır, belki düzeltilmiştir; ama, bu, dünyaya karşı ayıptır. 

Arkadaşlar, böyle, bekleyip de emrivakilerle yasaları bu Meclise getirmeniz hiçbir yarar sağ
lamaz. O bakımdan, enerji konusu bu ülke için fevkalade önemli bir konudur. Anlaşılıyor ki, Dün
ya Bankasının zorlaması neticesinde, bu yasa da Meclisten alelacele geçirilmek istenmektedir. 

Ben şimdi sormak istiyorum. Petrol yasası ne zaman gelecek ve petrol yasası da, acaba, bir 
maddeyle atıf yapılarak Elektrik Piyasası Düzenleme Üst Kuruluna ve Kurumuna mı bağlanacak? 
Acaba, bu yasayı geri çeksek ve hepsini derli toplu getirsek, daha faydalı olmaz mı? 

Değerli arkadaşlarım, birkaç arkadaşımla konuştum; engin toleransınıza sığınarak söylüyorum; 
enerji meselesini, maalesef, böyle, acelecilikten, arkadaşlarım derinlemesine inceleyememiş. 

Şimdi, ben birkaç rakam vermek istiyorum. Dünyadaki enerji rezervlerinin, aşağı yukarı, pet
rol ve doğalgaz olarak, 2050 yılında biteceği öngörülmektedir. Petrol 144 milyar ton, 41 yıllık öm
rü var; doğalgaz 147 trilyon metreküp, 63 yıl ömrü var; kömür -taş kömür ve linyit beraber- 984 
milyar ton, 218 yıl ömrü var. 

Şimdi, petrol ve doğalgaz, 50 yıllık ömürde, bütün dünyayı ilgilendiren bir politika olduğuna 
göre, bizim, alelacele çıkardığımız yasalarla, bu yasayla ülkenin enerji politikalarını sağlıklı bir 
yapıya kavuşturacağımız şüphelidir. Zira, Avrupa Birliğinin kapısında beklerken, ulusal program 
gereği uyum çalışmalarının yürütüleceği önümüzdeki yıllarda enerji tüketiminin hızla artması 
gerekiyor; çünkü, kalkınmamız ona bağlı. 
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Bakın, şu anda, diğer enerji türlerinde, toplam olarak, Avrupa ortalamasının 1/3'ünde Türkiye 
kişi başına tüketim yapıyor, dünya ortalamasında üçte 2'si; elektrik enerjisinde Avrupa or
talamasının dörtte l'i, dünya ortalamasının dörtte 3'ü. Buradan da görülüyor ki, Türkiye, henüz 
gelişme aşamasında olan bir ülke ve mutlak surette önümüzdeki yirmi yılda çok hızlı gelişmesi ve 
dolayısıyla, kişi başına enerji tüketiminin de hızla artması gerekiyor. Bütün enerji birimlerinde, yıl
lık 80 milyon ton eşdeğer petrol tüketimi var; bunun yüzde 33'ü yerli karşılanıyor, yüzde 67'si it
hale dayalı. 2020 yılında ithal kaynaklan yüzde 76'ya ulaşacak. 

Dışticaret dengemizin açık verdiği ve bu kadar döviz sıkıntısının olduğu ülkemizde, takdir 
edersiniz ki, dışticaret açığı yönünden de ithalat kalemleri içinde en büyük yeri enerji aldığına göre, 
ülke, bu bakımdan da önemli sorunlarla karşı karşıya. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

ALİ COŞKUN (Devamla) - Şu anda, alınan 13 miyar metreküp doğalgazın yaklaşık yüzde 59'u 
santrallarda, yüzde 2l'i sanayide, yüzde 20'si de konut ve hizmet sektöründe kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla, bu getirilen tasarıda da ithalatı hâlâ BOTAŞ yapacaktır. 357 sayılı kararnameyle tekel
cilik kaldırılacaktır; fakat, burada en büyük dağıtımı yapan ve bu işin yatırımını, çilesini çeken 
belediyeler ihmal edilmiştir ve hisse katılımı yüzde 10 sınırlanmıştır. Bu konuda, ilgili maddelerde 
önergelerimiz olacak. Vakit yetmediği için detaya inmiyorum. 

Biz, enerjinin özelleştirilmesinden yanayız; ama, bu yasada, gerekçesinde de belirtildiği gibi, 
bizim korkumuz, endişemiz, bir taraftan tekelleşmeyi kaldırırken, öbür taraftan yabancı tekelleşme 
ve kartelleşmeye fırsat verilecektir. O bakımdan, bu konulara dikkatinizi genel olarak çekmek is
tiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkun. 

Hükümet adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer görüşecekler. 
Buyurun efendim. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Nazlı Hanım konuştuktan sonra cevap verseydiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
Sonra gene cevap veririz, bir mâni yok. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; öncelikle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten, gerek Enerji Komisyonunda gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız çalış
malar esnasında, görüşleriyle, konuşmalarıyla katkıda bulunan ve Meclisimizin huzuruna bu 
yasanın gelebilmesini sağlayan komisyon üyesi arkadaşlarımıza da, başta başkanları olmak üzere, 
teşekkür ediyorum. 

Yine, biraz önce, burada grupları adına yapılan konuşmalarda bütün hepimizin tespit ettiği gibi, 
gerçekten, bu yasanın Türkiye'nin ihtiyacı olduğu; ancak, yasanın hazırlanması esnasında, yasanın 
hedefleri bakımından birtakım tartışmalar olduğu dile getirildi. Tabiî, bütün bu yapılan konuş
malara, konuşmacılara, önerilere teşekkür ediyoruz. Mutlaka, Meclisimizdeki görüşmeler esnasın
da da dile getirilen bu görüşler dikkate alınacak; eğer Yüce Meclisimiz gerek görürse, gerekli 
değişiklikleri de yapacaktır. 
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Biz, 57 nci hükümet olarak birtakım tenkitlere maruz kalıyorsak da, öncelikle Avrupa Birliği 
yolunda ulusal planın altına imza attık. Netice itibariyle, bu ulusal planın bir an önce gerçekleş
tirilebilmesi noktasında da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. 

Bir başka ulusal plan, ulusal program da, ekonomiyle ilgili olarak, geçtiğimiz cumartesi günü 
ilan edildi. Yani, Türkiye, bundan sonraki hedeflerini yerine getirebilmesi noktasında, iki ulusal 
planın gerçekleştirilmesiyle ilgili ciddî bir çalışmanın içerisine girdi. Ancak, şuna bir bakmamız 
lazım: Bu ulusal planların yapılmasında, acaba, birileri zorluyor mu, Türkiye'ye bunlar dikte mi et
tiriliyor, yoksa, bunlar Türkiye'nin ihtiyaçlarından mı kaynaklanıyor? Kim ne derse desin, kim nasıl 
bakarsa baksın; Türkiye, herhangi bir ümmetin parçası değil, uluslararası platformun bir üyesi ol
maya gözünü dikmiştir, onu gerçekleştirme çabasını sürdürmektedir ve yine, bunu gerçekleştirme' 
noktasındaki zorlama, milletimizin zorlamasıdır, Türkiye'nin kendi içinden doğan ihtiyaçların zor-
lamasıdır, Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarının dayatmasıdır. Onun dışında da başka bir sebep 
aramamak gerekir. 

Tabiî, biz konumuza, enerjiye dönelim. Şu anda, Türkiye, yasal altyapı bakımından, hemen 
hemen bütün sektörlerin en önünde, en öncelikli olarak enerji sektöründe çok önemli adımlar atmış
tır. Tabiî -daha önce de burada dile getirildi- hepinizin de destekleriyle gerçekleştirebildiğimiz bir 
anayasa değişikliğini yaptık, anayasa değişikliğine paralel olarak uyum yasalarını çıkardık ve 
müteakiben, zinciri tamamlamaya devam ediyoruz beyanıyla huzurlarınıza geldik, Elektrik Piyasası 
Kanununu çıkardık, şimdi de doğalgaz piyasasını düzenleyen yasa tasarısıyla huzurlarınızdayız; 
konuşmacılar dile getirdi, çok kısa bir süre sonra da petrol piyasasının düzenlenmesiyle ilgili 
tasarıyı huzurlarınıza getireceğiz. Netice itibariyle, bütün bu bütünün bir başka önemli parçası olan 
transit boru hatları ile hidrokarbonların Türkiye'de taşınmasıyla ilgili yasayı da, bir başka adıyla 
"Bakü-Ceyhan Yasası" diye nitelendirdiğiniz yasayı da, yine, Meclisimizin kabulleriyle kanunlaş
ırdık. Yani, bir bütün olarak, artık, Türkiye'de enerji piyasasının düzenlenmesiyle ilgili yasal alt
yapıyı tamamlamış olacağız. 

Tabiî, bu kapsamda, TEAŞ'ın üçe bölünmesiyle ilgili, Yüksek Planlama Kurulunun kararıyla 
ilgili müracaatımızı yaptık. Diğer yandan da, biraz önce belirttiğim gibi, petrol piyasası kanununu 
da çok kısa bir sürede Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz. 

Tabiî, bütün bunların sonucunda ne olacak... Her şey söylenir; yani, işte "siz Anayasayı değiş
tirdiniz, hemen paralar gelecek diyordunuz; geldi mi, gelmedi mi" tartışılır, şimdi, siz, kurullar 
kuruyorsunuz, bu kurallara bu işleri havale ediyorsunuz" da değerlendirilebilir; ama, Türkiye, bir 
yola girmiştir; Türkiye, çağdaş yönetim tarzlarını benimseyerek 57 nci hükümetin koyduğu hedef
leri gerçekleştirebilme noktasındadır. Doğrudur; işte, daha Önce Radyo Televizyon Üst Kurulu ger
çekleşmişti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu kuruldu; daha önce Elektrik Piyasası 
Kanunuyla Elektrik Piyasası Kurulunu oluşturmayı kararlaştırmıştık, bu tasarıyla da Doğalgaz 
Piyasasını Düzenleme Kurulunu hedefleyerek yola çıkmıştık; ancak, Enerji Komisyonumuzda 
benim önerimi arkadaşların kabulü ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki kabulle de, bu kanundaki 
yeni hükümlerle, biz, bu işi, Enerji Piyasası Kuruluna dönüştürdük. Biz de, komisyonda, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate aldık ve bir kurulda bu iki piyasanın düzenlenmesi 
hususunun yetkilendirilmesine karar verdik; Meclisimiz de karar verirse, bu gerçekleşecek. 

Tabiî, çeşitli iddialar ileri sürülebilir. İşte, burada siyasîlerin hâkim olacağı iddia edilebilir, 
buraya bir güvensizlik dile getirilebilir; ancak, biraz pozitif bakalım, biraz pozitif düşünelim. Bu 
kurulun önemini, bu Mecliste bulunan herkes kavradığı gibi, tabiî ki, hükümet de kavramaktadır. 

- 8 3 -



T.B.M.M. B:85 17.4.2001 0 : 1 

Yani, biz, bu kurula, Türkiye'nin çok önemli bir sektörünü emanet ediyoruz. Bir yandan elektrik 
piyasasını düzenleyeceğiz, diğer yandan doğalgaz piyasasını düzenleyeceğiz. Tabiî ki, bu kurula 
atamalar yapılırken, bu kurulda görevlendirmeler yapılırken, bu hususlara harfiyen riayet 
edileceğini, bu hususların çok ciddî bir şekilde dikkate alınacağını biliyorum, inanıyorum, o şekil
de ifade etme çabası içerisinde oluyorum. 

Tabiî, Türkiye'nin doğalgaz projeleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu doğalgaz projelerinin 
durumu; bu doğalgaz ithal edilecek, doğalgazın kullanımı... Bunlar, çeşitli vesilelerle konuşuldu, 
değerlendirildi. Ben, çok kısa, özet vermek istiyorum. 

Şimdi, onbeş yıl önce -bugün ölüm yıldönümü, nur içinde yatsın- 1986 yılında, Turgut Özal'ın 
Başbakanlığı döneminde, ilk defa Türkiye doğalgazla tanışmış. Tanışmış da ne olmuş dememiz 
lazım; hep beraber, Meclisçe buna bakmamız lazım. Ne olmuş; aradan onbeş yıl geçmiş. Bu onbeş 
yıllık süre içinde, doğalgazı, Türkiye'de, sadece 5 ilimize götürebilmişiz. İşte, İstanbul, Ankara, İz
mit, Bursa, Eskişehir. Peki, doğalgaz kullanan bu 5 ilin özelliği nedir, diğer illerimizden farklılığı 
nedir; niye bu 5 il kullanıyor da, geriye kalan 75 ilimiz kullanamıyor diye de düşünmemiz gerekir. 
İşte, bizi zorlayan, bize dayatan bu ihtiyaçtır. Yani, doğalgazı kullanan organize sanayi bölgelerimiz 
veya belli sektörler bazında sanayi ile kullanamayan sanayi arasındaki haksız rekabet, bizi, bu 
kanunu huzurlarınıza getirmeye zorlamıştır ve yine, ucuz ve temiz bir yakıt olan doğalgazın yaygın 
bir şekilde kullanımına olan ihtiyaç, bizi huzurlarınıza getirmiştir. Şimdi, bu yasayla bizim hedef
lediğimiz en önemli unsurlardan biri de budur. 

Şu anda, inşaatı bitmiş doğalgaz boru hattı, yani, Doğubayazıt, Erzurum, Sivas, Kayseri, An
kara'dan Konya'ya devam eden doğalgaz boru hattı; yine, hidrostatik çalışmaları devam eden Sam-
sun-Ankara doğalgaz boru hattı ve bu doğalgaz boru hatlarıyla birlikte, Konya'dan alacağımız, Bur-
dur-Isparta tarikiyle İzmir'e götüreceğimiz, yine, Karacabey'den İzmir'e getireceğimiz doğalgaz 
boru hattı, Sivas'tan alacağımız bir branşmanla Malatya-Antep hinterlandına indireceğimiz doğal
gaz boru hatlarıyla, biz, 57 ilimize ulaşıyoruz. Ne zamana kadar; hedefimiz 2005 yılı. 2005 yılına 
kadar devam edecek bir süreç içinde, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılı olmak üzere, bu 57 ilimize 
doğalgazı götürmeyi hedefliyoruz. 

Peki, bu yasa bize ne sağlayacaktım baktığımızda, bu yasa, bize, biraz önce, sözlerimin başın
da belirttiğim gibi, Türkiye'nin dünya piyasalarıyla, dünyayla bütünleşebilme sürecinde finans kay
nağını sağlayacaktır. Bizim yaptığımız hesaplara göre, şu dediğimiz dağıtımın yapılabilmesi, bu 
doğalgazın Türkiye'de pazarlanabilmesinin sağlanması, 30 milyar dolarlık bir portföy gerektiriyor. 
Türkiye'nin, bugün için bu imkânı yok; BOTAŞ'ın da yok. BOTAŞ, şu anda, çıktığı ihalelerin 
hemen hemen tamamınında kredili ihaleler şeklinde çıkabiliyor. Bu kaynağımız yok. Türkiye, bu 
kaynağı bulmak zorunda, bu kaynağı sağlamak zorunda. İşte, bu yasayla, ana hedeflerimizden biri 
de, Türkiye'nin 21 inci Yüzyılda hazırlayabileceği en önemli altyapısı olan doğalgaz altyapısının 
sağlanabilmesine yönelik çalışmalardır. 

Hedefimiz nedir? Biz, ana iletim hatlarıyla, doğalgazı Türkiye'de yaygınlaştıracağız; ama, bel
li noktalarda bıraktığımız branşrhanlarda, doğalgazın alınması, o tüketim mahalline götürülmesi ve 
tüketim mahallinde dağıtılması işini de ihale şeklinde gerçekleştireceğiz. Belediyelerimizi de bu 
işin dışında tutuyor değiliz. Doğalgaz dağıtım işini alacak bütün firmalar, ihaleye girmeden önce, 
yüzde 10'luk bir hissesini oradaki belediyeye devretme taahhüdünde bulunacaklar. Belediyeler ol
madan bu dağıtım işinin olmayacağını çok iyi biliyoruz. Belediyelerin içinde bulunmadığı bir gaz 
dağıtım işinin yapılabilmesi hiç de mümkün gözükmüyor. 
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Tabiî, burada, başka hususlar da dile getirildi. Şu ana kadar BOTAŞ'm bu manada bir dağıtım 
ihalesini gerçekleştirmesi söz konusu değil ve BOTAŞ, netice itibariyle de, piyasadaki aktörlerden 
biri olacak. O nedenle, bizim, Bakanlar Kuruluna sevk ettiğimiz yasa tasarımızda, bu yapılacak olan 
dağıtım ihalelerinin kriterlerinin, yönteminin, şeklinin belirlenmesi yetkisini bakanlığa aldık. Tabiî 
ki, bu ihaleleri fiilen gerçekleştirecek olan da, deneyimiyle, tecrübesiyle, netice itibariyle, BOTAŞ 
olacaktır. 

Tabiî, burada asıl önemli olan, bu gaz dağıtım işinde rol alacak olan aktörlerdir. Biz, yerli ve 
yabancı sermayenin mutlaka bu dağıtım işinde görev alacağını ve netice itibariyle, bu dağıtım işinin 
hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz, onu hedefliyoruz. 

Tabiî, BOTAŞ'ın, iletimdeki tekeli devam edecek. Bizim, BOTAŞ'ın şu anda sahip olduğu ana 
iletim hatlarını devretmek gibi bir kararımız yok, yasayla da böyle bir şey getirmedik; ancak, yeni 
ana iletim hattı yapma arzusunda olan şirketler, tabiî ki, yapabileceklerdir. Yani, BOTAŞ'ın iletim 
hatlarının özelleştirilmesi diye bir husus söz konusu değildir. Onu da kısaca belirtmek istiyorum. 

2003 yılından itibaren -yani, 2009 yılından bahsedildi- BOTAŞ'ın taahhütlerini devralmak kay
dıyla, özel şirketler piyasaya girebilecekler. Girer mi girmez mi, niye girsin; yani, kötü falcılık yap
maktan, herhalde, Türkiye'nin bir fayda sağlaması söz konusu değil. Ben de size diyorum ki, o gün 
gelsin, bak göreceksiniz, nasıl girecekler, nasıl kapış kapış bu sektörde rol oynamak, aktör olabil
mek çabasını sürdürecekler. Niye girsinler; şunun için girecekler: Tabiî ki, şu anda BOTAŞ'ın almış 
olduğu taahhütler ve yaptığı satış esnasında bir marjı var. BOTAŞ, devrediyorken taahhütlerini bu 
marjını da devredecek. İşte, o şirketlerin 2003 yılından itibaren bu piyasada yer almalarını sağ
layacak olan ana unsur bu marjdır, bu kârdır diye belirtmek istiyorum. 

Mısır gazının iptal edildiği falan söylendi burada; yanlıştır. Biz,1 Mısır gazıyla ilgili görüş
melerimizi sürdürüyoruz, bir protokol imzaladık ve bu protokolün yerine getirilmesi çabamızı sür
dürüyoruz. Ancak, yasanın hazırlanması esnasında bir mutabakata varılmamıştı. En son, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir mutabakata varılarak... Mısır doğalgazının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili 
projemizi de devam ettireceğiz. 

Şimdi, bu projelerin teker teker değerlendirmesini yapmaya vaktim kalmadı; ancak, Mısır 
doğalgazıyla ilgili bir hususu açıkça söylemek istiyorum ki, Mısır doğalgazıyla ilgili, geçtiğimiz ay 
Şam'da bir anlaşma imzalandı; Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye Başbakanları bir araya geldiler, bu 
doğalgazın, El-Ariş'ten çıkarak, deniz geçişiyle Lübnan'a getirilmesi, Lübnan üzerinden, Ürdün ve 
Suriye kanalıyla Türkiye sınırına getirilmesi konusunda bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma, yani, 
bu gaz anlaşması, neticede, Türkiye'ye getirilecek olan gazla ilgili bir anlaşmadır. Yani, bu işin 
siyasî boyutu bir yana, Türkiye'nin böylesine bir projenin içinde bulunmasının bir başka önemi de, 
Mısır gazının, Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesiyle ilgili anlaşmada, mutabakatta hüküm 
bulunmasıdır. 

Biraz önce dile getirildi; işte, INOGATE Projesi. Türkiye, INOGATE Projesinde önderdir, ön
cüdür. Geçtiğimiz aylarda Brüksel'de imzalanan mutabakatla Türkiye üzerinden geçecek doğalgaz, 
Güney Avrupa Gaz Projesi kapsamında Yunanistan üzerinden İtalya'ya ulaştırılacaktır. Avrupa'da 
gaza ihtiyaç mı var? Cambridge Enerjinin yaptığı değerlendirmeye göre, 2010 yılı itibariyle, Av
rupa'nın doğalgaz açığı 80 milyar metreküptür ve Avrupa'ya doğalgazı alternatif olarak götürebil
me imkânına sahip olan ülkelerden birincisi ve başında gelen de Türkiye'dir. Tabiî ki, Türkmenis
tan doğalgazının da, aynı şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya satışı ve netice itibariyle, Tür
kiye'nin -daha önceki konuşmalarımızda da belirttiğimiz gibi- 21 inci Yüzyılda gaz ve petrol 
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projelerine, gaz ve petrol boru hatlarına evsahipliği yapması, bu Anadolu topraklarında 21 inci Yüz
yılın en önemli projelerinin sınırlarımız içinde bulunması, Türkiye'nin doğu-batı koridorunu teşkil 
etmesi, Türkiye'nin bir enerji köprüsü olabilmesinin temelleri de, işte, bu şekilde atılarak, çalış
maları da sürdürülmektedir. 

Tabiî, boru hatları deyince -biraz önce de burada dile getirildi- petrol boru hatlarına değin
memek söz konusu değil. Bakü-Ceyhan'la ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Bakü-Ceyhan 
petrol boru hattı, yılda 50 milyon ton petrolü Hazar Bölgesinden, Ortaasya'dan Akdeniz'e indirecek
tir. "İşte, efendim, başka boru hatları rakip olmuştur, bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir" 
diyen iddialara da ben hiç kulak asmıyorum; çünkü, gerek çevresel bakımdan gerek maliyetleri 
bakımından Bakü-Ceyhan, ana petrol boru hattıdır. Şu anda Novorossisk hattından Karadeniz'e 28 
milyon ton/yıl kapasiteyle petrol getirecek olan hattın geliştirilmesi söz konusu değildir; çünkü, bu 
hattın 54 milyon ton/yıla çıkarılabilmesi için, hemen hemen 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapıl
ması gerekmektedir. Bakü-Ceyhan petrol boru hattında, bunun inşaatıyla ilgili bir sponsor grup teş
kil edilmiştir. İşte, Socar -Azerbaycan- yüzde 50'yle, BP -İngiltere- yüzde 25'le, Unicol -Amerika-
yüzde 7,48'le, Statoil -Norveç- yüzde 6'yla, TPAO yüzde 5'le, Hitachi -Japonya- yüzde 2,92'yle, 
Ramko, Delta bir araya gelmişler, bu boru hattının sponsoru olacaklarını beyan etmişlerdir. Yine, 
özellikle Kazakistan'da önemli petrol sahalarına sahip olan Chevron şirketi de, Kazak petrollerinin 
Bakü'ye indirilmesi ve Bakü'den de, Bakü-Ceyhan petrol boru hattıyla Akdenize taşınması nok
tasında sponsor olma talebini bize iletmiştir. 

Tabiî, boğazlar burada çok büyük önem arz ediyor. Ben gazetelerden takip ediyorum, 
kamuoyunda tartışılıyor. Biz, Karadenizin ekolojik dengesinin bozulmasına ve boğazların doğal bir 
petrol yolu olarak düşünülmesine karşıyız ve bu konuda, Türkiye, hem anlaşmaların kendisine yük
lediği vecibeleri yerine getirecektir hem de uluslararası petrol taşımacılığının kendisine verdiği 
bütün hakları kullanacaktır. Çift karinalı tankerlerin inşa edilmesi, belli kapasiteden sonra çift cidar-
lı tankerlerin yapılması, can ve mal emniyetinin, geçişin emniyetli bir şekilde sağlanmasıyla ilgili 
tedbirlerini de alacaktır. 

Doğalgaz boru hatları konusuna döndüğümüzde, yine dile getirildi "bu tasarıda arama yok, bu 
tasarıda üretim yok" denildi. Doğrudur; bu tasarı, sadece doğalgaz piyasasını düzenleyen tasarıdır, 
arama yoktur, üretim yoktur; ama, doğalgaz bir hidrokarbondur. Doğalgazın aranması, üretilmesi ve 
diğer sektörlerdeki etkinlikleri petrol yasasında düzenlenmiştir; onun için bu tasanda yoktur. İnşal
lah, kısa bir sürede petrol yasasını getireceğiz, doğalgazla ilgili üretimin de, istihsalin de orada 
düzenlendiğini hep birlikte göreceğiz. 

Türkiye, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, doğalgaz kaynakları bakımından çok fakir bir ül
ke. Türkiye, şu anda ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 99'una yakın bir kısmını ithal etmek zorunda 
olan bir ülke; ama, Türkiye'nin, şu anda özellikle Azerbaycan gazı kapsamında Türkiye'ye 
getirilecek olan 6,6 milyar metreküplük doğalgazda, TPAO'nun yüzde 9'luk hissesi vardır. Bir baş
ka türlü ifade edersek, Azeri gazıyla beraber Türkiye, ortağı olan TPAO ile birlikte, yüzde 9'luk ken
di gazını Azerbaycan'dan getirebilme imkânına kavuşacaktır. Bir başka türlü ifade edersek, Türkiye, 
bugün TPAO'nun ortak olduğu şirketler vasıtasıyla, özellikle Hazar bölgesinde yüzde 35'lik bir his
se sahibidir ve Türkiye'nin, belli bir dönem sonra, 2005 yılında 40 milyon tona, 2010 yılında 60 mil
yon tona çıkacak olan petrol ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılayabilecektir diye ifade etmek 
istiyorum. 

Tabiî, maddelere geçildiğinde de tekrar görüşlerimizi sizlerle paylaşabilmek imkânına 
kavuşacağımı belirtmek istiyorum. Tekrar beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı üzerindeki son söz, İstanbul Milletvekili 
Sayın Nazlı Ilıcak'a aittir. 

Buyurun Sayın Ilıcak. (FP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakika efendim. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 651 sıra sayılı 

Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Bu tasarıyla bir doğalgaz piyasası kurulmakta ve üretim, depolama, ithalat, ihracat, nakil ve 
dağıtım hizmetleri özel sektöre açılmaktadır. Elbette ki, serbest rekabeti geliştirecek ve bu şekilde 
kaliteyi artıracak bir düzenlemeye bizim karşı çıkmamız düşünülemez; ama, acaba rekabet doğru 
dürüst korunabilecek mi diye endişemiz var. Tekeli kıracağız diye adımlar atılırken, acaba piyasaya 
yeni karteller mi girecek? Hele, bu onsekiz ay müddetle Enerji Bakanlığının, yani, yargıya düşmüş 
bir Enerji Bakanlığının etkili konumda bulunması ve büyük rant dağıtılması, gerçekten, endişemizi 
büyük ölçüde artırmaktadır. 

Ayrıca, kurulacak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun denetimi konusunda kuşkularımız 
var ve şöyle bir teklif getirmek istiyoruz: Aslında, Büyük Millet Meclisinin devredışı bırakılmaması 
lazım ve Büyük Millet Meclisinin, esas itibariyle, bu kadar etkilj bir konumda olan kurumu denet
lemesi lazım; çünkü, bu kurumun elinden büyük imkânlar geçiyor, piyasa faaliyetlerini yürüten 
tüzelkişilere sertifika ve lisanslar verebiliyor. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisini sürekli devredışı 
bırakarak, aslında siyasetin de alanını daraltmış oluyoruz. 

Şimdi, bu genel girişten sonra, Türkiye'nin doğalgaz politikası üzerinde birkaç söz söylemek 
istiyorum. Türkiye, doğalgazı, bir enerji kaynağı olarak kabul etmiştir. Bu tercih, aynı zamanda, Or-
taasya ve Kafkasya'da yeni ortaya çıkan Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını teminat altına al
maya yönelmektedir ve onların sahip olduğu kaynakların, petrol kaynaklarının, doğalgaz kaynak
larının Türkiye üzerinden Batıya sevk edilmesinin teminat altına alınması düşünülmüştür böyle bir 
politika benimsenirken; yani, Türkiye'nin bir enerji koridoru haline getirilmesi düşünülmüştür. 

Şimdi, buralarda Rusya Federasyonuyla bir rekabetimiz var. Bizim Bakü-Ceyhan hattımıza 
karşı, Rusya, Bakü-Novorossisk hattını savunmakta; Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden 
Avrupa'ya taşınmasına karşı da, Rusya, Mavi Akım Projesini savunmaktadır. Şimdi, biz, aslında, 
Mavi Akıma onay vererek, maalesef, önce, Türkmenistan'ı Rusya'ya bağımlı hale getirdik ve alter
natif doğalgaz imkânlarımızı geliştiremediğimiz için, yani yeterince geliştiremediğimiz için, Tür
kiye'yi de Rusya gazına bağımlı hale getirdik. 

Şimdi, birkaç örnek vermek istiyorum. Devlet Planlama Teşkilatının tahminlerine göre, ül
kemiz, 2010 yılında, ancak 30 milyar metreküp doğalgaz tüketebilecek. Şimdi, bu tahminleri esas 
alırsak, zaten Rusya ile 14 milyar metreküp bir doğalgaz bağlantımız var, mavi gazla da 16 milyar 
metreküpü ilave edersek, işte, biz, 30 milyar metreküpü Rusya'dan alıyoruz. Diyelim ki, Enerji 
Bakanlığının tahminleri doğru olsun ve 2010 yılında Türkiye'nin ihtiyacı 54 milyar metreküp olsun; 
fakat, burada da bir çelişki var. Enerji Bakanlığı, 1995'te yaptığı tahminlerde, 2010 yılı için 31 mil
yar metreküp bir ihtiyaçtan söz ediyordu; birdenbire, 1997 tahmininde, bu ihtiyacı 54 milyar met
reküpe çıkardı. Biz, 54 milyar metreküpü doğru kabul etsek dahi, yine, Türkiye, büyük ölçüde, yüz
de 55, yüzde 60 mertebesinde Rusya doğalgazına bağımlı hale geliyor. Aynı zamanda -demin söy
ledim- bu Mavi Akım, Türkmenistan'ı da Rusya'ya bağımlı hale getirmiştir. 

- 8 7 -



T.B.M.M. B : 85 17 . 4 . 2001 O : 1 

Öte yandan, bu Mavi Akım Projesi, esasında, gerçekleştirilmesi son derece zor bir projedir. 
Niçin; çünkü, Karadeniz altından, 2 100 metre derinlikten 360 kilometre uzunluğunda iki paralel hat 
geçecek. Böyle bir projenin benzeri dünyada yok. Meksika Körfezinde Mensa Projesinde ulaşılan 
en derin satıh 1 600 metre. Demek ki, bu, gerçekleştirilmesi son derece zor bir proje. 

İkincisi, bu gazı, biz, çok daha pahalıya satın alıyoruz; yani, biz, Türkmenistan'dan bu gazı 
satın alsaydık, 1 000 metreküpü için 70 dolar ödeyecekken, Rus gazı için 110 dolar ödemekteyiz. 
Şimdi, Sayın Ersümer, her zamanki gibi, tabiî, bunun aksini iddia edecek, birinin fiyatının kuyu başı 
fiyatı, birinin de teslim fiyatı olduğunu söyleyecek; ama, bizim de uzmanlardan aldığımız bilgilere 
göre, bu, doğru değil. Uluslararası Enerji Ajansı, 1998 yılı raporunda, Türkmen gazı kuyu başı 
fiyatını 18 dolar olarak tespit etmiştir. Eğer Sayın Ersümer'in sözleri doğru olsaydı, Türkmenistan'ı 
ziyareti sırasında, Türkmenbaşı Niyazov, onu, niye sert bir dille eleştirecekti? Bakın, Niyazov, o 
zaman şöyle diyordu: "Türk siyasetinde anlamadığımız bir şeyler dönmektedir. Rusya, bizden 42 
dolara doğalgazı alıp, size 114 dolara satacak. Hazar geçişli hattı iki yıl içinde yapmalıyız." Ersümer 
de, Türkiye'nin öncelikli projesinin Türkmen gazı olduğunu ifade etmiştir ve bu projeye Türkiye'de 
kimse karşı değil" deyince de, Niyazov "sizden ve Mesut Yılmaz'dan başka kimse karşı değil" 
cevabını kendisine vermiştir ve orada Niyazov zaten "Mavi Akım ile bizim projemiz arasında bir 
çelişki var, gelin bu Mavi Akım Projesinden vazgeçin" demiştir. 

Şimdi, ben, Sayın Bakana şunu sormak istiyorum. Hani bu Mavi Akım Projesi 15 Nisan 
2001'de tamamen tamamlanacaktı ve Rusya'dan doğalgaz gelecekti? Şimdi, siz 15 Nisan 2001 de 
bu tamamlanacak gerekçesine sığınarak, ona dayanarak, BOTAŞ ile Gasprom arasında Aralık 
1997de imzalanan alım satım anlaşmasının 18/1, 18/2 ve 18/3'üncü maddelerine aykırı bir biçim
de, öztaş Haznedaroğlu Şirketine 52 milyon dolar avans verdiniz. Hatta, bunun için, 26 Kasım 1998 
tarihli BOTAŞ Yönetim Kurulu kararını, daha sonra 14 Temmuz 1999'da değiştirdiniz. O sırada, o 
arada Rusya'ya bir heyet yolladınız. Çünkü, sizin, BOTAŞ, Haznedaroğlu Şirketine 52 milyon 
dolar avansı verebilmeniz için, Karadeniz altından geçişin sağlama bağlanması lazımdı; bunun için, 
boruların temin kontratlarının hazırlanmış olması, kesin siparişinin yapılmış olması, finansmanının 
temin edilmiş olması ve satıcı firmadan da teyidin alınmış olması lazımdı; ama, ne yaptı Rusya'ya 
giden heyet; dedi ki: "Rusya tarafında bu inşaat sürüyor, nasıl olsa onlar Karadeniz altındaki geçidi 
de yapacaklardır; dolayısıyla, bizim Ankara - Samsun arasındaki geçide başlamamamız için bir 
sebep yok." Bakın, sözleşme şartlarına aykırı olarak, o çok gizli olarak tuttuğunuz, fakat, bizim 
elimize geçen bu sözleşme şartlarına aykırı olarak, 14 Temmuz 1999'da, daha önce alman BOTAŞ 
Yönetim Kurulu kararını değiştirdiniz ve gerekçe olarak "bu hattı Ruslar tamamladığı takdirde, bize 
de 'ya bunu al veya parasını öde' dedikleri takdirde, biz bir tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya 
kalırız; onun için, bu 52 milyon dolarlık avansı hemen Öztaş Haznedaroğlu firmalarına ödeyelim" 
dediniz. Şimdi, demek ki, bize gelseydi bu, bize diyeceklerdi ki "ya al, ya öde." 

Şimdi, Rusya Karadeniz altında bu geçidi tamamlamadığına göre ve biz de buna dayanarak 52 
milyon dolar ödediğimize göre, acaba, Rusya da bize tazminat ödeyecek mi; yoksa siz, o anlaşmayı 
tek taraflı tazminat esasına göre mi yaptınız? Ben, bunu da şahsen sormak istiyorum size ve size as
lında bir soru daha sormak istiyorum; madem BOTAŞ tekeli kırılacaktı, madem böyle, piyasayı 
rekabete açacak bir kanun getiriyordunuz, niçin alelacele, BOTAŞ ile Gasprom arasında böyle bir 
sözleşme imzalamak lüzumunu hissettiniz ve bu sözleşmeyi imzalarken, Ankara-Samsun hattını, 
acaba, sayın yetkililer, ihalesiz olarak niçin bir firmaya verdiniz? Siz, uluslararası sözleşme filan 
diyorsunuz; bu uluslararası sözleşmeyi hazırlayıp, pişirip, gizli bir şekilde önümüze getiren de siz
siniz... 
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Bakın, bazı rakamlarla mukayese yapmak istiyorum: Doğubeyazıt-Erzurum hattı 291 kilomet
re, 172 milyon dolar, kilometre fiyatı 571 dolar sadece Doğubeyazıt-Erzurum hattının. Erzurum-
Sıvas boru hattının kilometre fiyatı 473 dolar; ama, ihalesiz verdiğiniz Samsun-Ankara hattının 
kilometresi 763 dolar. Madem böyle bir sözleşme... Nasıl olsa piyasa rekabete açılacaktı, nasıl olsa 
BOTAŞ tekeli kırılacaktı, niyeydi bu aceleniz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ilıcak, lütfen tamamlayınız. 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Tamamlayacağım. 

Pahalı pahalı, Samsun-Ankara boru hattını yaptırmak için miydi bu aceleniz?! 
Bakın Sayın Cumhur Ersümer -bir tek cümleyle burada hazırunu selamlayıp çekileceğim- siz 

geçen hafta konuşurken dediniz ki "ama, siz de tef çalıyorsunuz." Ben de diyorum ki Sayın Er
sümer, keşke sizin tek kusurunuz, sadece tef çalmak olsaydı!.. 

Saygılar sunuyorum efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ilıcak. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
Sayın Başkan, izniniz olursa, bir iki hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN - İsterseniz sorular sırasında cevap verin. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Nasıl arzu ederseniz... 

BAŞKAN - Aksi takdirde, konuşursanız, bir başka milletvekilinin konuşma hakkı doğacaktır. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Hayır, ben konuşmak için değil de, cevap olsun diye söz istemiştim. 
BAŞKAN - Sorular sırasında cevap vereceksiniz nasıl olsa. 

Sayın milletvekilleri, 651 sıra sayılı tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmış oldu. 

Şimdi, soru ve cevap bölümüne geçiyoruz. 
11 arkadaşımızın sorusu var; sırayla adlarını okuyorum: Sayın Kukaracı, Sayın Ilıcak, Sayın 

Levent, Sayın Budak, Sayın Gebeş, Sayın Uzunkaya, Sayın Erbaş, Sayın Polat, Sayın Günbey, 
Sayın Büyüköztürk ve Sayın İmamoğlu. 

Şimdi, arkadaşlarıma sırasıyla söz vereceğim; yalnız, lütfen, sorular çok kısa, yalın ve 
mütalaasız olsun ki, mümkün mertebe çok arkadaşımız soru sormak imkânına sahip olsunlar. 

İlk söz, Sayın Kukaracı'nın. 

Buyurun Sayın Kukaracı. 

FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 

Soru 1: Tasarıda, doğalgazın şehiriçi dağıtımını yapacak olan şirketin, yetki aldığı şehirde 
bulunan belediyeye yüzde 10 nispetinde pay vereceği; bunun bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir 
şekilde aşılamayacağı hükme bağlanmıştır. Her türlü kazı faaliyetlerinden, yol, asfalt, çevre ve alt
yapıdan zarar görecek olan belediyeye, bedeli karşılığında daha fazla hisse verilemez mi? 
Verilemezse, neden? 
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Soru 2: Uzun zamandan beri doğalgaz hayaliyle yaşayan, 2001 Temmuzunda da bu hayalin 
gerçekleşmeyeceği anlaşılan Erzurum, ne zaman doğalgaza kavuşacaktır? Kesin tarih verebilir 
misiniz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Ilıcak, buyurun efendim. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana şu soruları sor
mak istiyorum: 

Birinci sorum: Acaba, Rusya'dan gelen doğalgaz boru hattı, 15 Nisan 2001'de tamam-
lanamayacağına göre, ne zaman tamamlanacak? Bu Karadeniz geçişli boru hattının tam tarih 
itibariyle ne zaman bitirileceği ve hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyorum. 

İkinci sorum: Samsun-Ankara boru hattı için TÜMAŞ'a bir fizibilite çalışması yaptırılmıştı ve 
çok yüksek bir fiyat tespit etmişti TÜMAŞ. Daha sonra, BOTAŞ Yönetim Kurulu kararına da geçen 
bir olay cereyan etti. TÜMAŞ Başkanı Çetin Atuk ile BOTAŞ yönetim kurulunun 2 üyesi bir otel
de karşılaştılar; BOTAŞ Yönetim Kurulu üyeleri dediler ki "niçin fizibilite olarak bu kadar yüksek 
bir fiyat tespit ettiniz." Çetin Atuk, buna cevap olarak "BOTAŞ'ın 'yüzde 25 daha yüksek bir fiyat 
tespit edin" diye bir talimatı oldu" dedi. Sonra, bu olay, BOTAŞ Yönetim Kurulunda tartışıldı ve "bu 
konu araştırılsın" diye, o dönemin Başkanı Nevzat Arseven'e bir talimat verildi. Şimdi, bu araştırıl
dı mı? Acaba BOTAŞ'tan kim "daha yüksek bir fiyat belirlensin" diye, TÜMAŞ'a böyle bir talimat 
vermişti? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Levent, buyurun. 
MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma aşağıdaki 

soruyu yöneltiyorum: 
Niğde, yüzde 65'i tarım, sebzecilik ve meyvecilikle geçinen bir ilimizdir. Isınma problemlerin

de büyük bir çevre kirliliği yaşanmaktadır. Doğalgaz verilecek 56 ilin içinde Niğde'nin de olduğunu 
daha önce söylemiştiniz. Şimdi, bir defa daha teyit eder misiniz; yani, Niğde, doğalgazla ne zaman 
tanışacak? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Budak, buyurun. 
YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanın cevaplaması üzere aşağıdaki 

soruyu yöneltiyorum. 
Doğalgazı değişik ülkelerden ve değişik kaynaklardan temin etmek amacıyla, aynı zamanda 

doğalgazın alımında fiyat istikrarının sağlanması için, İran'dan, 1998 yılında Erzurum'a, 1999 yılın
da da Ankara'ya getirilmesi planlanan doğalgaz çalışmaları şu anda ne durumdadır? 

Türkiye, 2001 yılının temmuz ayında doğalgazı almak üzere bir anlaşma, sözleşme yapmıştır; 
aksi takdirde, tazminat ödeyecektir. Bu doğalgazı, temmuz ayında aldığımızda kullanabilecek 
miyiz; bunun altyapısı yapılmış mıdır? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Gebeş, buyurun. 
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ALİ GEBEŞ (Konya) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımızdan aşağıdaki 
sorularımı sormak istiyorum: 

Birinci sorum: Konya İli, birinci derecede hava kirliliğine matuf iller arasında bulunmaktadır. 
Güney iletim hattı çalışmaları devam etmekte olup, boru hattının döşenmesi, bu yıl içerisinde ne 
zaman bitirilecektir? 

İkinci sorum: Finansman sıkıntısı var mıdır? 

Üçüncü ve son sorum: Seydişehir alüminyum tesislerine kadar doğalgaz gideceğine göre, Sey
dişehir'de doğalgaz çevrim santralı kurulmasını düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Uzunkaya, buyurun. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan suallerimin 
cevabım istirham ediyorum. 

Bir kere, Mavi Akım çalışmaları az önce de soruldu, şu anda hangi aşamadadır? 15 Nisan 
itibariyle teslimi gerektiği halde, tazminat konusunda karşı tarafla bir ilişki kuruldu mu, şu anda 
böyle bir çalışma var mı? 

Diğer taraftan -yine, Sayın Ilıcak konuşmasında söyledi- 2 100 metre zeminde ve Karadenizin 
altında hidrojen sülfür gazı çok yoğun. Gerçekten, bir Bakan sıfatıyla, teknolojik olarak, bu gazın, 
yani doğalgazm Karadenizin altından Samsun'a ulaştırılabileceğine inanıyor musunuz ve bize ger
çek bir tarih verebilir misiniz? 

Ayrıca, Samsun'dan Ankara'ya kadar boru döşeme işlemleri bitmiş midir? Zannediyorum, yine, 
az önce konuşmalarda bir farklı değerlendirme oldu. İşe başlanmadan ilgili firmalara 52 milyon 
dolar para verildi; ama, şu ana kadar ilgili firmalara, her iki ortaklığa ne kadar para ödenmiştir? 30 
artı 30; boruların her iki cihetinden 60 metrelik istimlak alanlarında, vatandaşların istimlak parası -
Samsun'dan Ankara'ya kadar- ödemeleri yapılmış mıdır? 

Ayrıca, Samsun yöresine doğalgazm dağılımı konusunda herhangi bir çalışma -daha önce taah
hütte bulunulmuştu- Çarşamba ve Bafra istikametine doğalgazm tahsisi söz konusu olacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Polat, buyurun. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma şu soruyu sormak 
istiyorum: 

Şimdi, Sayın Bakanım, İran doğalgazı için, Plan ve Bütçe Komisyonunda "temmuz sonunda 
bitecekti, İran bir aylık müsaade istedi; ağustos sonunda İran doğalgazı Türkiye'ye gelecek ve Kon
ya'ya kadar uzanacak" dedi. 

Şimdi, Sayın Bakanıma çok net olarak soracağım ve cevabını beklediğim soru şu: 54 üncü 
hükümet döneminde Erzurum'a bir doğalgaz çevrim santralı yapılacak ve bu İran'dan gelen doğal
gaz orada işlenecekti. Siz, ne o doğalgaz çevrim santralını yaptınız ne de Erzurum'da belediye çalış
maları olmadığından, bu doğalgazm, Erzurum'da, şu anda kullanılacak durumu yok. Yine, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bu ayki raporuna göre, Erzurum İli. Türkiye'de, Ağrı'dan sonra en fazla hava 
kirliliğine maruz kalan şehrimiz oldu. 
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Bu durumda şunu soruyorum: Hükümet olarak, dağalgaz, Erzurum'un önünden geçip An
kara'ya doğru girerken, Erzurum halkı, çevrim santralını kullanamadan, doğalgazı Erzurum'da kul-
lanamadan buna bakarken, siz, Erzurum halkından özür dileyecek misiniz, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı olarak ve hükümetin büyük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi olarak? 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından "karıştırdın" sesleri) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın 

Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Birinci sorum: İran'dan gelen doğalgaz, Van'a ne zaman verilecektir? 
İkinci sorum: Rusya, Mavi Akımla, hem üretime hem de nakliyeye ambargo koymuştur. Ek 

protokolün 4 üncü maddesine göre, Rusya'dan alman gazın, Rusya'nın onayı olmadan üçüncü ül
kelere satışı yapılamıyor. 30 milyar metreküpten fazla olan bu gazı ne yapacağız? Rusya, bu 
konuda, pazara da ambargo koymuş olmuyor mu? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Günbey. 
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıdaki 

soruların cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Efendim, 54 üncü hükümet döneminde, Irak'la, bir doğalgaz anlaşması imzalanmıştı. Anlaş

manın özeti şuydu: Irak, belli bir doğalgaz alanını Türkiye'ye tahsis edecek, Türkiye o alandan 
doğalgaz çıkaracak, Türkiye'ye getirecek ve ücretini ödeyecekti. Bu anlaşmayı, geçen aylar içerisin
de, Irak'a yaptığımız seyahatte, Irak yetkilileri de dile getirdiler ve oradaki ticaret ataşemiz de teyit 
etti. Bu anlaşmanın gereği yerine getirilecek mi? 

Eğer Birleşmiş Milletler bahane olarak gösterilecekse, ben şunu örnek olarak göstereceğim: 54 
üncü hükümet döneminde, yine, Kerkük - Yumurtalık boru hattı, Birleşmiş Milletler kararına rağ
men açılmıştı ve bu boru hattı çalışıyor mu; yüzde kaç oranında çalışıyor? Bunu da öğrenmek is
tiyorum. 

Son olarak, bir de şunu öğrenmek istiyorum: Son günlerde, belli kanunlar getirilirken, kurul
lar, başkanlıkları kuruluyor. Bu format, siyasî iktidarların dışında, özerk alanlar oluşturacak mı oluş
turmayacak mı; siyasetçilerin alanını daraltıyor mu daraltmıyor mı? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Büyüköztürk. 
BİROL BÜYÜKÖZTÜRK (Osmaniye) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu 

soruyu sormak istiyorum: 
Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte. Bu ilerleme neticesi, alternatif ve çok ucuz bir 

enerji bulunma ihtimalini düşünerek, alacağımız doğalgazlarla ilgili 15-20 yıllık taahhütlü anlaş
malarda, bu ihtimalle ilgili bir şerh koymayı nasıl değerlendirirsiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Son soru, Sayın İmamoğlu'nun... 
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M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - Sayın Başkan, sorum şöyledir: 

Mavi Akım Projesi teknik olarak gerçekleşmezse, önümüzdeki yıllarda gaz planlaması aksamış 
olur mu? Eğer proje gerçekleşmezse, Samsun-Ankara hattının tersine olarak kullanılması plan
lanabilir mi? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünün müzakeresinin tamamlanması için 7 dakikamız var. 

Tümünün müzakeresinin tamamlanmasına kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, lütfen sorulara cevap veriniz; buyurun efendim. 

Lütfen, kısa tutalım... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Kukaracı'nın sorusuyla başlamak istiyorum. Şimdi, belediyelere, bu gaz dağıtım işi 
yapılırken verilmiş olan zararlar, yani, asfaltın, yolun kırılması nedeniyle verilecek zararlar, o işi 
yapacak şirket tarafından karşılanacaktır. O nedenle, buradaki yüzde 10, belediyelerin bu işin için
de bulunması için, bütün aktörler bakımından yeterli görülmüştür demek durumundayım. 

Niğde ile ilgili soru yöneltildi. Burada, Niğde'ye 2003 yılında gazın götürülmesi planlanmış 
durumda. 

Yine, Erzurum'la ilgili soruldu. Erzurum'a 2002 yılında gazın getirilmesi planlanmış durumda. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Geliyor mu? Nasıl Geliyor Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
Yine, Sayın Erbaş Van'la ilgili sordu... 2004 yılını hedefliyoruz Van'a gazın getirilmesiyle ilgili... 

Sayın Günbey... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bakanım, transit geçişi sormadık biz; şehirde nasıl kul
lanılacak, onu sorduk. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
İşte, bu yasayı çıkarırsak, bu yasa tarif ediyor nasıl kullanılacağını, nasıl dağıtılacağını; o ihtiyacı 
görmek bakımından zaten bu yasayı huzurlarınıza getirdik. 

Sayın İmamoğlu, Mavi Akımın gerçekleşmemesi ihtimalini sordular; diğer arkadaşların 
sorularında da bu yer aldı. Ben, bir Enerji Bakanı olarak, benim önüme teknik olarak getirilen 
verileri değerlendirerek konuşuyorum; Mavi Akım Projesinin gerçekleşmemesini öngörmemizi 
gerektirecek herhangi bir husus söz konusu değil. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Şayet gerçekleşmezse ne yapacaksınız Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
Sayın Başkan, böyle bir usulümüz yok. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hayır, istifade edelim. Millet bekliyor. Aylardır ne yaptığınız 
belli değil. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
İzin verirlerse arkadaşlar, sorulara cevap verme çabası içinde olayım. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, lütfen, cevaplarınıza devam ediniz efendim. 
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ENERJİ VE TABİİ' KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
O imkânı bulamıyorum Sayın Başkan. 

Mavi Akım Projesiyle ilgili, gazın gelmemesi diye bir şey söz konusu değil, bizim yaptığımız 
çalışmalara göre. Samsun-Ankara arasındaki doğalgaz boru hattının inşaatı da, gerek Rusya'daki 
kara bölümündeki inşaat gerekse deniz geçişiyle paralel bir şekilde yürütülmektedir. 

Mavi Akımla ilgili, Sayın Ilıcak'ın soruları oldu. Tabiî, Sayın Ilıcak'ın buraya sığdırıverdiği 
soruların tamamına benim şu anda cevap vermem söz konusu değil. Tabiî, başka bir husus daha var; 
önceden anonslu olarak, devlet güvenlik mahkemesine, Mavi Akımla ilgili, bizimle ilgili de bir suç 
duyurusunda bulundu kendileri. Şu anda yargıya intikal etmiş bir husus diye de nitelen
direbileceğimiz bir konu; ancak, avansla ilgili bir konuyu çok kısaca değerlendirmek istiyorum: 

Şimdi, bizi" 15 Nisana kadar, efendim, bu iş bitmedi; vay efendim, siz bu avansı niye ödediniz" 
diye suçluyorlar. Tabiî, bizim, Enerji Bakanlığı olarak, BOTAŞ'ın yapmakta olduğu işlerle ilgili 
kişisel konumumuzun, Bakanlığın bu işteki denetimlerinin ne olduğunu kendileri çok iyi biliyor. 
Ben, şimdi kendilerine, kavas vasıtasıyla bir şey göndereceğim. Bu avansın ödenebilmesi için, Yük
sek Planlama Kurulu kararı istihsaline bağlı olmamasına karşın, halen hükümetin değişiklik 
döneminde olması nedeniyle YPK kararı oluşturulmasının dahi mümkün olmaması sebebiyle, 
Doğubeyazıt-Erzurum arasındaki işte avansın ödenmesiyle ilgili bir yazı var. Burada şöyle bir ibare 
var: "Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, konunun önemine ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna binaen, limitleri dahilinde kalmak üzere ödenebilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüş
tür." İmza: Recai Kutan; Bakan... (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, şimdi bunu alsınlar o zaman, 
Sayın Genel Başkanlarını da DGM'ye şikâyet etsinler; burada sunuyorum... Alsınlar, götürsünler, 
şikâyet etsinler... 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Hayır efendim, Karadeniz geçişi teminat altına alınmadan 
avans ödenemeyeceği mukaveleye bağlanmıştı. Şimdi konuyu saptırmayın... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -
Hayır, burada... 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Karadeniz geçişi teminat altına alınmadan... Aynı şey 

değil! 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Burada birtakım olayları ve rakamları çarpıtarak, kendi hazırladığınız gerçekdışı beyanlara gerekçe 
bulma çabasını bir daha sürdürmeyin. 

AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Hayır efendim, mukavele var. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Siz, önceden anons ettiniz, DGM'ye götürdünüz, şikâyet ettiniz. Biz, burada bir gizli oturum yap
tık; bu gizli oturumda, kimseden gizlemeden, şu anda dahi açıklamaya mezun olmadığımız fiyat
ları, anlaşmaları, Türkiye'nin girdiği taahhütleri, ödenen avansları çok net bir şekilde ifade ettik; 
ama, hâlâ dönüp dönüp bir yere takılı kalıyorsunuz. 

Ödenen avans ne olmuştur? Avans ne demektir? Avans ödenmiştir ve şu ana kadar 280 milyon 
dolar ödenen istihkakın içinden 52 milyon dolar avansın 41,5 milyonu geri alınmıştır. Geriye kala 
kala 9,5 milyon dolarlık bir avans ödemesi yapılmıştır. Bu iş nereye yapılmıştır; bu iş, Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarına yapılmıştır; Samsun'dan Ankara'ya. Yüreğiniz kaldırmayabilir. Gidin, bir 
görün o boru hattını, o inşa edilen büyük eseri görün; mutlaka, gelip burada bir gün teşekkür 
edeceksiniz Sayın Ilıcak. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Karadeniz hattı ne zaman bitiyor Sayın Bakan? 
BAŞKAN - Tamam mı efendim? 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Karadeniz ne zaman yapılıyor, Karadeniz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Sayın Başkanım, diğer hususlarla ilgili cevapları yazılı olarak sunabilme çabası içinde olacağız... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - İstimlak bedelleri ödeniyor mu Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

İstimlak bedellerini ödeyerek geliyoruz. İşte, Kırıkkale Milletvekili arkadaşımız burada; acaba, bir 
borcumuz kaldı mı?.. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ödeniyor mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Yapmayın Sayın Uzunkaya!.. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ee, soruyoruz; istimlak bedelleri ödeniyor mu!.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) -

Sayın Başkan, diğer konularla ilgili yazılı cevaplarda bulunacağımı arz ediyorum. 
Soru sorarak katkıda bulunan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, sağ olun. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım; ancak, maddelere geçilmesinin açık oy

lamayla yapılmasıyla ilgili bir önerge vardır. 
Açık oylamayla ilgili önergeyi okutup, önerge sahiplerinin burada olup olmadıklarını 

arayacağım... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun sayın başkan. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, belki düzeltme ihtiyacı duyarsınız diye bir 

hususu arz etmek istiyorum. 
Müzakere edilen bu tasarının tümünün müzakeresinin bitimine kadar süre uzattınız; halbuki, 

tümü üzerindeki müzakerenin bitimine kadar olmalıydı; düzeltme ihtiyacı duyarsanız... 
BAŞKAN - "Tümü üzerinde" dedim efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim "tümünün müzakeresine kadar" dediniz. Öyleyse, 

mesele yok... 
BAŞKAN - Maddelere geçilmesine kadar; tavzih ediyorum... Peki efendim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Bir hususun açıklığa kavuşturulması için söz istiyorum Sayın Baş

kan. Sayın Aslan Polat, Milliyetçi Hareket Partisinin özür dilemesiyle ilgili bir konu söyledi; bunu 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuzu açalım; çünkü, sözlerinizi hiç anlayamıyorum. 
Buyurun sayın başkanvekili. 
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İSMAÎL KÖSE (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Zaman zaman, Meclis Genel Kurulunda değerli milletvekillerimiz şahit olmaktadır; Fazilet 
Partisi Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, İsmail Köse ile Milliyetçi Hareket Partisini, grup 
başkanvekilliği ile İsmail Köse'yi karıştırıyor ve parti zemini ile Meclis Genel Kurulu zeminini de 
karıştırıyor. 

Ben, yanındaki değerli grup başkanvekilindçn rica ediyorum; ben, İsmail Köse olarak, şu an
da, Milliyetçi Hareket Partisinin Grup Başkanvekiliyim; bu kürsüden ya da bulunduğu yerden bana 
atfen söyleyeceği her söz, Milliyetçi Hareket Partisine karşı kullanılmış söz olarak kabul edilir; ar
kamda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu var; sözlerine dikkat etmesini rica ediyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın başkanvekili beni tehdit ediyorsa, bu tehdit boş yere... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Şunu da söylemek istiyorum: Meclis Genel Kurulu, siyasî 
propaganda yeri değildir. 

BAŞKAN - Sayın Köse, siz de sataşmaya fırsat vermeyin lütfen... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Efendim, bakın, Meclisteki konuşmalarımız, kanun tasarı ve tek
lifleri üzerinde olur. 

Şimdi, doğalgazın Erzurum'a gelmesini, Milliyetçi Hareket Partisi, bütün milletvekillerimiz, 
hatta bu Meclisin içerisinde bulunan tüm siyasî partilerimiz arzu ederler, kimse buna karşı olmaz; 
ama, özellikle, sanki Milliyetçi Hareket Partisi bu işi yerine getirmemiş "özür dilesin Erzurum
ludan" diye bir sözü sarf etmek, fevkalade abesle iştigaldir. (MHP sıralarından alkışlar) İtirazımız 
bunadır; çünkü, bugün, doğalgaz boru hattının Erzurum'dan geçmesi zaten programdadır; Sayın 
Bakan da az önce ifade etmiştir. Çevrim santralının Erzurum'da yapılmasıyla ilgili çabamızı, gay
retimizi belgelerle; Devlet Planlama Teşkilatından almış olduğumuz tüm belgeleri, Sayın Bakanın 
bize vermiş olduğu yazılı belgeleri, Erzurum'da yazılı basına, görsel basına zaten intikal ettirmiş 
bulunmaktayız. 

Şunu ifade etmek istiyorum ve Genel Kuruldan özür diliyorum: Burası şahıslarımızın, il
lerimizin hizmetleriyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların anlatıldığı zemin değildir. Bu değerli 
kardeşime tekrar rica ediyorum; kurumları karıştırmasın, faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı karıştır
masın. 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sabaha kadar sürecek mi bu?! 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Bakın, geçen gün, muhtarlarla ilgili bir beyanda bulundu. Ben, şu 
Yüce Heyete saygı duyduğum için kalkıp burada itiraz etmedim. Hatta benim lafım değil; Erzurum 
Muhtarlar Derneği Başkanının, kendisinin yalan söylediğine dair burada beyanı vardır. Ben ken
disine şimdi gönderiyorum; daha doğrusu, kendisinin bulunduğu grup başkanvekiline gön
deriyorum. Arkadaşımız konuşmalarına dikkat etsin. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, ismimi zikretti... 
BAŞKAN - Sayın Polat, çok kısa lütfen... İsminiz geçtiği için söz veriyorum. 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, delaletinizle, şunu söylemek istiyorum: Birin
cisi, İsmail Köse bir şey söyledi. Ben bugün kendisinin adını anmadım; sadece, MHP Grubu dedim. 

Şimdi, dediğim şey şudur: "Bana söylenen söz, MHP Grubuna demektir; lafına dikkat etsin" 
demekle, beni, MHP Grubuyla tehdit ediyorsa, bu tehditler havadır, boştur benim için; bir. (MHP 
sıralarından gülüşmeler) Öyle, MHP falan bana boş gelir. 

İkincisi... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen tansiyonu yükseltmeyelim. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, ben her zaman cevabı aynen veririm. 
BAŞKAN - Tavzih ediyorsunuz... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Ben, Sayın Bakanıma dedim ki: "Erzurum'un önünden doğalgaz 
geçerken şehir bundan faydalanamıyor, doğalgaz çevrim santralı yapılamadı; dolayısıyla, bu doğal
gaz çevrim santralı 54 üncü hükümet döneminden beri Erzurum'da münakaşa edilen bir konudur; 
çevrim santralını yapamadınız, doğalgazı Erzurum'a kullandıramıyorsunuz, Erzurum halkından 
özür dileyecek misiniz?" 

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi doğalgaz, çevrim safralını Erzurum'a yaptırdıysa, ben özür 
dilerim; yaptırmadılarsa, onlar benden özür dilesin. (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Peki efendim, konuşmanız anlaşılmıştır. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - İki, doğalgaz Erzurum halkına geldi ve Erzurum halkı doğalgazı 

kullanıyorsa ben MHP'den özür dilerim; yoksa, onlar bizden özür dilesinler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, mesele anlaşılmıştır. Konuşma tavzih edilmiştir. 
Şimdi, açık oylama talebi vardır; önce, önergeyi okutacağım, sonra da talepte bulunan sayın 

milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

651 sıra sayılı kanun tasarısının maddelerine geçilmesine ilişkin oylamasının açık oylama 
usulüyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Suat Pamukçu?.. Burada. 

Mehmet Özyol?.. Burada. 

Musa Uzunkaya?.. Burada. 

Nazlı İlıcak?.. Burada. 
Teoman Rıza Güneri?.. Burada. 

Aslan Polat?.. Burada. 
Osman Aslan?.. Burada. 

Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 

Rıza Ulucak?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 

Zeki Çelik?.. Burada. 

- 9 7 -



T.B.M.M. B : 85 17. 4 .2001 O : 1 

Azmi Ateş?.. Burada. 

Zeki Ünal?.. Burada. 

Ergün Dağcıoğlu?.. Burada. 

Mustafa Geçer?.. Burada. 

Yakup Budak?.. Burada. 

Yaşar Canbay?.. Burada. 

Sacit Günbey?.. Burada. 

Metin Kalkan?.. Burada. 

Veli Şeyda?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım; açık oylama 

talep edilmiştir. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarının maddelerine geçilmesi 

hususunda yapılan açıkoy lamaya, 246 sayın milletvekilimiz katılmış; bunlardan, 215'i kabul, 31'i 
ret oyu vermiştir, t 

Böylece, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Saym milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Nisan 2001 Çar
şamba günü, alman karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor, hepinize 
hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.09 
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V . - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel'in; 

SSK'lılann sağlık giderlerine, 
SSK'nın tıbbi malzeme alımlarıyla ilgili bazı iddialara, 

ilişkin sorulan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'm cevabı 
(7/3635,3636) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bayın 
Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1- 2000 yılındaki SSK ilaç giderinin geçmiş bütün yıllara göre genel 
sağlık giderlerindeki oranı azalmış mıdır? Son 5 yılın oranını 
açıklar mısınız? 

2- İlaç gideri azalmamışsa, hatta aksine artmışsa ısrarlı olarak ileri 
sürdüğünüz savurganlık, yolsuzluk ve suistımal olduğu 
iddialarınıza tezat teşkil edecek bir tablo ortaya çıkmıyor mu? 
Kendi ifadenizle, sizde bu savurganlık, yolsuzluk ve suistımal yer 
almış duruma düşmüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

\of^ *^rvV\) 

SSK'da kullanılan tıbbi sarf malzemeleri için yılda en az 2 milyar 
dolar fazla ödeme yapıldığını, Bundan sonra bu malzemeleri satan 
firmalardan bir önceki yıla göre % 30 indirim yapmadıkları takdirde bu tür 
malzemeleri söz konusu firmalardan almayacağınızı, bu talebinize 
firmaların olumlu yaklaştıklarına dair açıklamalarınız 01.09.2000 tarihli 
bazı gazetelerde yer almıştır. 

1-Tıbbı malzeme alımlarında gerçekten dolar bazında % 30 
indirim yaptırdınız mı? 

2- Ortopedi ve Travmatoloji malzemeler SSK pazarında % 'de kaç 
satış payına sahiptir? 

3- Ortopedi ve Travmatoloji malzeme alımlarında % 30 indirim 
yapılacağı 07.02.2000 tarihinde düzenlenen 82659 sayılı genel 
yazıyla teşkilata duyurulmuş olmasına rağmen bir gün sonra 
hangi gerekçe ile 08.02.2000 tarihinde bu sarf malzemeleri 
genel yazının dışına çıkarılmıştır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00^20- ^00? 
KONU : 

16 NİSAN 2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 26.02.2001 tarih ve 9267 sayılı yazınız. 

ilgi yazınızda yer alan, Kastamonu Milletvekili Nurhan TEKİNEL'e ait 7/3635-
3636 Esas No'lu yazılı soru önergeleri Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca 
incelenmiştir. 

1- Kurum ilaç giderlerinin sağlık harcaması içindeki oranını gösteren tablo 
aşağıda gösterilmiştir. 

(MİLYAR TL) 

YILLAR 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 (Tah.) 

SAĞLIK (*) 
HARCAMASI 

44.754,5 
87.937,2 

199.230,4 
406.180,4 
748.699,5 

1.230.100,0 

İLAÇ GİDERLERİ 
MİKTARI 

17.141,8 
32.033,6 
72.224,4 

165.584,5 
304.016,7 
508.000,. 

ORANI % 
38,3 
36,4 
36,3 
40,7 
40,6 
41,3 

O İlaç Giderleri Dahildir. 

Bu tabloya göre; 1995-1999 yılları arasında ilaç giderlerinin sağlık harcaması 
içindeki oranı % 36.3'den % 40.7'ye kadar değişiklik göstermiş olup, bu oran 1999 
yılında % 40.6 olmuştur. 2000 yılı ile ilgili tahmini rakamlara göre ilaç giderlerinin 
sağlık harcaması içindeki oranı % 41.3'dür. 

Bu duruma göre ilaç giderlerinde bir önceki yıla göre % 0.7'lik bir artış 
gerçekleşmiştir. 

Bu artışın önemli nedeni ithal ilacın toplam ilaç harcamaları içindeki oranının 
her yıl giderek artmasıdır. 

İthal ilacın her partisi için Sağlık Bakanlığından yeni bir fiyat alınmakta ve ithal 
ilaçların çoğunluğu Kanser, Organ Nakli, Kalp Hastalıkları, Kan Hastalıkları gibi hayati 
önemi olan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca çoğunun eşdeğeri 
olmadığı için alımında mutlak zorunluluk olduğundan Kurumumuzca satın alınması da 
kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle tedavi giderlerinin içindeki ilacın oranı son yıllarda 
azda olsa artmaktadır. 
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2- Sağlık harcaması içindeki ilaç giderlerinin oranında 2000 yılında 1999 yılına 
göre % 0.7'lik bir artış gerçekleşmiş olup, bu orandaki bir artışın savurganlık, yolsuzluk 
ve suistimal olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

3- Gerek Başkanlık Hastanelerinde, gerekse sevk yada aciliyetleri nedeniyle 
Başkanlık dışı Sağlık Tesislerinde tedavi gören sigortalılarla bunların geçindirmekle 
yükümlü olduğu kişilere bu birimlerce ihtiyaç gösterilen iyileştirici nitelikteki Ortopedi ve 
Travmatoloji ve diğer sarf malzemesinin temininde tüm teşkilatımızda fiyat 
beraberliğinin ve doğrudan tek satıcı durumundaki ithalatçı ve imalatçı firmalarla irtibat 
kurulmak suretiyle fiyat indiriminin sağlanmasına yönelik olarak aktedilen protokol 
fiyatlarının belirlenmesi hususu Protokol Komisyonlarınca yapıldığından, Protokol 
Komisyonunun 02.02.2000 tarih, 1 sayılı kararı ile yeni Protokoller aktedilene kadar, 
iyileştirici nitelikteki sarf malzemeleri ile iyileştirici nitelikteki Ortopedi, Travmatoloji ve 
Artroskopi ürünlerinin taahhütnameli olarak temininde; revize çalışmaları nedeniyle 
iptal edilen eski protokol fiyatlarının % 30 eksiğinin baz alınması uygun görülmüş ve 
bu husus 07.02.2000 tarih, 82659 sayılı Genel Yazı ile sirküle edilmiştir. 

Yine Protokol Komisyonunun 08.02.2000 tarih, 3 sayılı ilave kararı ile revize 
çalışmaları devam ettiğinden bu indirim oranı protokol aktedilmiş olan ortopedi ve 
Travmatoloji sarf malzemelerine uygulanmamış bu hususda 08.02.2000 tarihinde değil 
17.02.2000 tarih, 108151 sayılı Genel yazı ile sirküle edilmiştir. 

Bu malzemelerden örneğin stentler gibi gerek ülkemizde üretilen gerekse 
yurtdışından ithal edilen malzemelerde % 30 indirim oranı sağlanmış, Kalp pilleri, Kalp 
Kapakları gibi bazı malzemeler anlaşmalı olduğumuz bir takım firmalarca % 30 
indirimli olarak verilmekte, bazı firmalarca da verilmemektedir. Bununla birlikte % 30 
indirim yapmayan firmaların malzemesi sigortalılarımızın mağdur edilmemesi 
bakımından gerekçeli olarak ihtiyaç gösterilmesi durumunda temin edilmektedir. 

öte yandan; ortopedi ve Travmatoloji sarf malzemelerinin SSK pazarında % 
(yüzde) kaç satış payına sahip olduğu hususunun tesbiti, mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2.- Ankara Milletvekili MZeki ÇelikMn, devlet memurluğu sınavı yapılmadan önce açılan 
sınavları kazananlann durumuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın cevabı (7/3804) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulardan oluşan soru önergemin Devlet Bakanı Sayın Şükrü 
Sina GÜREL tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz 
ederim. 

M.Zcki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1-Devlet Memurlan Sınavları yapılmadan Haziran 1999 tarihinden önce 
çeşitli devlet kurumlarında açılan sınavları kazandığı halde, kadro 
verilmediğinden memuriyete başlayamayanların bu haklarının iptal edildiği 
doğru mudur? Doğru ise kazanılmış hakkın iptal gerekçesi nedir? Bu iptal 
kanuni midir? * 

2-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan imamlık sınavını kazanan ve 
bu sınav sonucuna göre atama bekleyen binlerce vatandaşımızın kazanmış 
oldukları haklan ne oldu? 

3-Haziran 1999 öncesinde açılan personel alım smavlan nedeniyle kadro 
bekleyen kaç kişi var? Gerek ilk atama, gerekse kurumlar arası, atama hakkını 
kazanmış bu kişilerin durumlan ne olacak? f* " ' 

T. C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.004/Os)W- /£.//tf./2001 

KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: O5.O4.20O1 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3804-
4285/10254 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
7/3804-4285 sayılı sözlü soru önergesi konusundaki ilgi yazınız üzerine 
Bakanlığım bağlı kurulusu Devlet Personel Başkanlığımdan alınan açıklama 
İlişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakan 
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Ankara MMotvoklll Sayın MJZokl ÇEÜK'in Sözlü Soru önorgoslno vorllon cevaplar 

Soru - 1 : Devlet Memurian Sınavlan yapılmadan Haziran 1999 tarihinden önce çeşitli Devlet 
kurumlarında açılan sınavlan kazandığı halde, kadro verilmediğinden memuriyete 
başlayamayanlann bu haklannın iptal edildiği doğrumudur? Doğru ise kazanılmış hakkın 
iptal gerökçesi nedir? Bu iptal kanunimidir? 

Covap-1:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde "Devlet kamu hizmet 
vo görovlorino Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu 
sınavlarına girmeleri vo sınavı kazanmaları şarttır. 

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ilo sınava tabi tutulmadan 
girilebilecek hizmet vo görevler vo bunların tabi olacağı esaslar Dovlet Porsonel 
Başkanlığınca hazırlanacak bir genol yönotmoliklo düzenlenir." denilmektedir. 

İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin 
Mecburi Yeterlik ve Yanşma Sınavlan Genel Yönetmeliğinin 2.2.1999 tarihli ve 99/12377 
sayılı Bakanlar Kurulu Karanyia eklenen Ek 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmolik 
kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak 
isteyenlerin yazılı sınavlan, yılda İkiden fazla olmamak üzere ülke çapında morkozl 
olarak Dovlot Porsonel Başkanlığınca öğrenci Soçmo vo Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı (ÖSYM)'na yaptınlır." denilmekte olup, bu hükme göre kamu kurum ve 
kuruluşlannın personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi imkanlanyla sınav yapma 
imkanlan kalmamış ve ilk merkezi sınav 17.10.1999 tarihinde yapılmıştır. 

657 sayılı Devlet Momurian Kanununun "Sınav Sonuçlan" başlıklı 51 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında, "ilan odilen sınav sonuçlan müteakip sınav tarihine kadar 
geçerlidir."; söz konusu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise "Müteakip 
sınav tarihino kadar ... aynı sınıf, aynı veya bonzor unvanlı kadrolann boşalması 
halinde bu kadrolara basan listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış 
olanlardan atama yapılabilir." denilmektedir. 

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından daha önce yapılmış olan sınavların 
sonuçlan, 17.10.1999 tarihinde yapılan Merkezi Sınavdan sonra geçerliliğini kaybetmiş 
olduğundan, sözkonusu sınavlan kazananların, yeterli kadro veya açıktan atama izni 
bulunmaması nedeniyle atamalarının yapılmamasında hukuka aykın bir husus bulunmadığı 
değerlendirilmektedir. 

Soru-2 : Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan imamlık sınavını kazanan ve bu sınav 
sonucuna göre atama bekleyen binlerce vatandaşımızın kazanmış oldukları haklan ne oldu? 

Covap-2: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan imamlık sınavını kazanarak atamalannı 
bekleyenler için de yukanda yer alan mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi 
gerekmektedir. 

Soru-3 : Haziran 1999 öncesinde açılan personel alım sınavları nedeniyle kadro bekleyen 
kaç kişi var? Gerek ilk atama, gerekse kurumlar arası atama hakkını kazanmış bu kişilerin 
durumları ne olacak? 

Covap-3 : Haziran 1999 öncesinde açılan personel alım sınavları nedeniyle atama 
bekleyenlerin sayısı, bu sınavları açan kurumların bilgisi dahilinde olup, Başkanlığımızca 
bilinememektedir. Sözkonusu sınavlara girerek atamalarının yapılmasını bekleyenlerin ise, 
ilk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin 
Mecburi Yeterlik ve Yanşma Sınavları Genel Yönetmeliğinin değişik Ek 1 inci maddesi 
gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılan sınavlarda başarılı 
olmalan halinde, ilan edilen kadro ve pozisyonlara başvurarak kamu kurum ve kuruluşlanna 
yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır. 
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3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hayat standardı esasının yeniden uygulamaya 
konulmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'm cevabı (7/3814) f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.19.02.2001 

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından gönderilen bir 
mektupta; Bakanlığınızın IMF'ye verdiği ek gelir getirici önlemler çerçevesinde, 
iki yıl öncesinde yürürlükten kaldırılan, Hayat Standardı Esasının yeniden 
uygulamaya konulması, vergi adaleti açısmdan, yeni tartışmalara ve kargaşalara 
sebep olmuştur denilmektedir. Yazıda, kasansın kazanmasın tüm meslek 
mensupları ile Esnaf ve Sanatkarlardan, Maliyece belirlenen limitler üzerinden 
aynı verginin alınacak olması, tüm camia tarafından üzüntüyle takip edildiği 
belirtilmektedir. 

Ayakta kalma mücadelesi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası mensupları, 
Anayasanın eşitlik ilkesine de ters olan bu yasanın, en kısa zamanda yürürlükten 
kaldırılmasını talep etmektedirler. 

Sorularım şunlardır: 

1-Esnaf ve .Sanatkarı temelden sarsan, bu yasanın yürürlükten 
kaldırılması konusunda Bakanlık olarak bir çalışmanız olac'akmıdır? 

2-Çok zor durumda olan bu camianın, ayakta kalmasını sağlayacak yeni 
tedbirler veya düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İMLİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel tidürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-140 
: Soru önergesi âm.. a 

1604.01 020844 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIfilHA 

İLGİ :Kanuniar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23.03.2001 gün ve 
A.Ol.O.GHS.0.10.00.02-7/3814-9425/22483 sayılı yazısı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL 
tarafından, ilgi yazı eki 7/3814-9425 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlarla ilgili olarak Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere; 30.11.2000 tarih ve mükerrer 24246 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 4605 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici* 
58 inci madde ile 1.1.2000-31.12.2001 tarihleri arasında gelir vergisine tabi 
ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı hayat standardı esasına tabi 
tutulmuştur. 

Söz konusu düzenleme, yürütülmekte olan istikrar programının uygulama 
süresi ile sınırlı olmak üzere, 2000 ve 2001 yılı kazançlarına ilişkin olarak 
geçici bir süre için yapılmıştır. 

Şu kadar ki, gerek hayat standardı temel gösterge tutarları, gerek ilave 
gösterge tutarları makul düzeylerde tutulmaya çalışılmış ve izah nedeni olarak 
kabul edilen gelirlerin yelpazesi de genişletilmiştir. Ayrıca, basit usulde 
vergilendirilen mükelleflerin hayat standardı temel gösterge tutarları daha 
düşük belirlenmiş olup, bu usulde vergilendirilenler için ilave gösterge 
tutarları da uygulanmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

jex_ 
Süıer ORAL \ 

Hal iye Bakanı W 
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4.-Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın; 

Erzincan-Üzûmlü-Sansa Köyünün yol sorununa, 

Erzincan-İliç-Özlü Köyünün yol sorununa, 

Erzincan-Kemaliye-Topkapı Köyü ile Gûmüşçeşme Ağıllar Mezrasının içme suyu 
sorununa, • 

Erancan-Üzümlü-Sansa Köyünün sulama arklarının onarımına, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakam Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/3847,3848,3851,3852) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 19.3.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

Erzincan Üzümlü İlçesi Sansa Köyü'nün yol sorunu vardır. 

1- Adı geçen köyün yol yapım ve onarımı için bir çalışmanız var mıdır? 

2- Bir çalışmanız varsa ne safhadadır? 

3- Eğer bu yıl bir çalışma yok ise; köyün yol yapımını 2002 yatırım 
programına almayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 19.3.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

Erzincan iliç İlçesi özlü Köyü'nün 2 km'lik bir yol sorunu vardır. 

1- Adı geçen köyün yol probleminin çözümü için bir çalışmanız var mıdır? 

2- Bir çalışmanız varsa ne safhadadır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 19.3.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

Erzincan Kemaliye İlçesi Topkapı Köyü ile Gümüşçeşme Ağıllar mezrasının 
içmesuyu sıkıntısı vardır. 

1- Adı geçen köy ve mezranın içmesuyu ihtiyacının karşılanması için bir 
çalışmanız var mıdır? 

2- Bir çalışmanız varsa ne safhadadır? Bu yerleşim yeri ne zaman 
içmesuyuna kavuşacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasma delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 19.3.2001 

Tevhit KARAKAYA ' / 
Erzincan Milletvekili 

Erzincan Üzümlü İlçesi Sansa Köyü'nün sulama arklannm onanmı 
gerekmektedir. 

1- Adı geçen köyün sulama arklannm betonlanması hususunda bir 
çalışmanız var mıdır? 

. 2- Bir çalışmanız varsa ne safhadadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.O2.O.OlO/0?' - lfL7 /&/&/2001 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 23.03.2001 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-9562 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'ya ait soru önergeleri 
mahallinde incelenmiştir. 

Erzincan-İliç-Özlü köyünün ulaşımını sağlayan köy yolu münferit olup, 
geçmiş yıllarda yapılarak ulaşıma açılmıştır. Yol stabilize kaplamadır, yolun 
asfalt kaplaması ise master planı çerçevesinde ileri ki yıllar programında 
aciliyetjöncelik ve ödenek durumuna göre değerlendirilecektir. 

Erzincan-Üzümlü-Sansa köy yolu geçmiş yıllarda yapılarak ulaşıma 
açılmıştır. Yol stabilize kaplamalı olup, yolun asfalt kaplaması ise master planı 
çerçevesinde ileri ki yıllar programında öncelik, aciliyet ve ödenek durumuna 
göre değerlendirilecektir. 

Erzincan-Kemaliye-Topkapı köyü 1998 yılında terfıli, şebekeli 
içme suyuna kavuşturulmuştur. 

Erzincan-Kemaliye-Gümüşçeşme-Ağıllar mezrasının çeşmeli 
sistemle yeterli içme suyunun bulunduğu tespit edilmiştir. 

Erzincan-Üzümlü-Sansa köyü sulama suyu temini konusunda ön etüt 
çalışmaları ikmal edilmiştir. Planlama ve proje çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra önümüzdeki yıllar yatırım programlarında aciliyet, 
öncelik ve ödenek durumuna göre tesisin inşasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, 2000 Malî Yılı içinde yer değiştiren 
memurlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakam Sümer Oral'm cevabı (7/3849) w. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arzederim. 19.3.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

1- 2000 mali yılı içinde kaç devlet memuru yer değiştirdi? Yer değiştiren devlet 
memurlarına bütçeden kaç lira sürekli görev yolluğu ödendi. Ödenen bu görev 
yolluklarının 2000 mali yılı bütçesi içinde oranı nedir? 

2- 2001 mali yılında ne kadar devlet memurunun yerinin değiştirileceği 
planlanmıştır? Söz konusu devlet memurlarına ne kadar sürekli görev yolluğu 
ödenmesi planlanmaktadır? Ödeneğin 2001 yılı bütçesi içindeki oranı nedir? 

3- Ekonomik şartlar gözönüne alınınca bütçe tasarrufu için memurların yer 
değiştirme işlemlerini dondurmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genci Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.BMK.0.11.600/ 1G. 04.01* 6 7 8 6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 30.3,2001 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-443-4/1548 saydı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'nın 7/3849 esas no'lu yazılı 
soru önergesinde yer alan sorulara ait cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince geçici ve 
daimi personele yurt içi sürekli görev yolluğu olarak 2000 yılsonu itibariyle 72 
trilyon 747 milyar lira ödeme yapılmıştır. Bu rakam konsolide bütçe harcamasmm 
yüzde 0.16'sınatekabül etmektedir. 

2. 2001 mali yılı bütçesine yurt içi sürekli görev yolluğu olarak 62 trilyon 732 
milyar lira ödenek konulmuş olup, konsolide bütçeye oram yüzde 0.13'dür. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarruf 
anlayışı içinde hareket etmelerim teminen yayunlanan 2001/19 sayılı Başbakanlık 
Genelgesinde; eş durumu gibi zorunlu mazeretler ile bir üst göreve terfi, yapılan 
soruşturma ve incelemeler ile norm kadro uygulaması nedeniyle tayin gibi durumlar 
dışında, askeri personel ve yurtdışı kadrolanndaki personel hariç, zorunlu yer 
değiştirmeye tabi personel dahil tüm memurların memuriyet mahalli dışına naklen 
atanmalarının asgari düzeyde tutulacağı belirtilmiş olup, 2001 yılı bütçesi tam bir 
tasarruf anlayışı içinde yürütülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer ORAL l 
Maliye Bakanı I 
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6.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Kemah Bozoğlak Bucağı yoluna 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/3859) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 20.2.2001 

Tevhit KARAKAYA 
Erzincan Milletvekili 

Erzincan Kemah İlçesine bağlı Bozoğlak Köyü 5442 Sayılı İller İdaresi 
Kanununa göre Bucak statüsündedir. Ancak adı geçen kanun bugün işlerliğini 
yitirmiştir. Bu nedenledir ki; Kardere, Gediktepe, Dikyamaç ve Seringöze Köylerinin 
de yararlandığı Bozoğlak Bucağı yolunun yapımı Karayolları ile Köy Hizmetleri 
arasında sıkıntı yaratmaktadır. 

Şöyle ki; Köy Hizmetleri; yerleşim yerinin bucak olduğunu, Karayolları ise 
yukarıda adı geçen kanunun işlerliğinin olmadığını belirterek yolun yapım ve 
onarımını üstlenmemektedirler. 

Bu nedenle; 

1- Bölgede yaşayanları mağdur eden bu durumun çözüme kavuşturulması 
için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Yetki karmaşasına neden' olan ve bugün bir geçerliliği kalmayan, 
5442 Sayılı İller İdaresi Kanununu yürürlükten kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

3- Bozoğlak Bucağı'nın yolu ne zaman ve hangi kurum tarafından 
yapılacaktır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02,0,010/031. M î . 
KONU: 

^../İ/2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 27.03.2001 gün ve 
Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3859-9525/22689'sayıhyazısh 

b) Başbakanlığın 30.03.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-449-1/1540 sayılı 
yazınız. 

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'mn sayın Başbakan'a tevcih ettiği 
yazılı soru önergesi incelenerek alınan cevabi yazı örnekleri yazımız ekinde 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MAZ 
akanı 
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tc. 
BAŞBAKANLIK 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI ;B021W0120002W.1685 .\.V/...U/..İJC0' 
Soru önergesi 

13008 

BAKANLIK MAKAMINA 
(Szel Kalem Müdürlüğüne) 

İLGİ: 2.4.2001 gün ve B020010/011MO sayılıyazınız. 

tiyi sayılı yazınızla Genel Müdürlüğüme, intikal eden Erzincan 
Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'ya a i t soru önergesi tetkik edi'M-
tir. 

Erzincan Kemah Bozoglak bucağı yolu T.C.K. yol ağında yer 
alması nedeniyle yolun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıl
ması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M.Güner SAYGILI 
Genel Müdür 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜBEİ 

SAYI :B.09.0.APK.022.00.00.17/&$ '3-./Ö7001 
KONU : Erzincan Milletvekili 

Tevhit KARAKAYA'nın 
Yazılı Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mustafa YILMAZ) 

İLGİ: 02.04.2001 tarih ve B.02.0.010/031-410 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ilişiğinde alınan Erzincan Milletvekili Tevhit KARAKAYA'nın 
T.B.M.M. 7/3859 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu önergede yer alan hususlardan, Bakanlığımızla ilgili görülen 3. 
soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

(Kemah-lliç)-Ayr.-Bozoğlak yolu Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol 
ağında olup, 2001 yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. Ancak, 2001 yılında 
bakım hizmetleri yapılacaktır. 

Bütçe imkanlarının yeterli olması halinde, anılan yolun yatırım 
programına alınarak, yapımı mümkün olabilecektir. 

Bilginize arz ederim. 

ŞahinV/YJpiRIM 
a. 

Müstflfoa/ Yardımcısı 
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7.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'm, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
lağvedilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Mustafa 
Yılmaz'ın cevabı (7/3884) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVtT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim. 21.03.2001 

SORULAR: 

1- 57. Hükümetin kurulduğu günlerde en yetkili ağızlarca 1 yıl içinde lağvedileceği 
ifade edilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lağvı ve yerine ikame olunacak 
tedbirler konusunda ne gibi çalışmalar yürütülmektedir ? 

2- Bu işlemler muhtemelen hangi tarihte tamamlanacaktır ? 

117-
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/Ö^.4^ /LlfjlMl 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 29.03.2001 gün ve 
Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3884-9554/22750 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 30.03.2001 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106450-16/1541 sayılı 
yazınız. 

Aksaray Milletvekili Saym Ramazan TOPRAK'ın, Saym Başbakan'a tevcih ettiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kırsal alanda tarımsal ve sosyal altyapı 
hizmetlerinin gerçekleştirmekte olan bir Genel Müdürlüktür. 1984 yılma kadar bir Bakanlık 
olarak hizmet veren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1984 yılında Köyişleri Bakanlığımn 
lağvı ile hizmetleri bir Genel Müdürlüğün bünyesine sıkıştırılmıştır. 

1963 yılında köye götürülen hizmetlerde uygulayıcı, koordinatör, öncü, destekleyici ve 
geliştirici bir Bakanlık olarak kurulan Köyişleri Bakanlığı geçmişte 62 Vali, 472 Kaymakamın 
bilhassa köy altyapı hizmetlerinin daha rasyonel bir sistemle yürütülmesi hakkındaki 
mütalalannı derleyen anketlerden, üniversitelerin ve özel. komisyonların hazırladığı 
raporlardan bu Bakanlığın kurulması zorunluluğu doğmuş ve 1984 yılma kadar da bu işlevini 
sürdürmüştür. 

Diğer bir ifade ile Mahalli idarenin birinci derecedeki yöneticilerinin talepleri 
doğrultusunda önemli bir ihtiyacın karşılanması için kurulmuştur. Böyle önemli bir ihtiyaca 
binaen kurulan Köyişleri Bakanlığı yukanda ifade edildiği gibi 1984 yılında bir Genel 
Müdürlük haline getirilmiştir. 1984 öncesi Bakanlık bünyesinde yürüttüğü tarımsal ve sosyal 
altyapı hizmetlerini 1984 yılından sonra teşkilat ve görev yasası olan 3202 sayılı kanun 
çerçevesinde yürütmektedir. 

Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 7. ve 8. Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yemden yapılandırılması 
öngörülmüştür. Dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz gerçeklerine uygun, kaülımcığı da öne 
çıkaran, yönlendirici, destekleyici ve uygulayıcı bir yapıyı oluşturmak için Genel Müdürlüğün 
yeniden yapılandırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yıllık programlarım hazırlarken elindeki makine 
gücünü, yıllık program ödeneğini bölgeler arasındaki gelişmişlik farkım dikkate alarak 
hazırlamakta ve gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

57. Hükümetin kurulması ile ilgili koalisyon protokolünde ve Hükümet programında 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lağvedilmesi ile ilgili herhangi bir ifade yer 
almamaktadır. Koalisyon Hükümetleri koalisyon protokolüne ve Hükümet programına bağlı 
çalışmak durumundadırlar. 57. Hükümetin hükümet programında ve koalisyon protokolünde 
çalışma süresince hangi yasaları çıkartacakları ve hangi konulara öncelik verecekleri 
belirlenmiştir. Hükümet halen çalışmasını bu programa göre yürütmektedir. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün kapatılması bir kanun konusudur. Böyle bir kanun da hükümet 
programında yer almamaktadır. 

Köy Hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ile Mahalli İdarelerin güçlendirilmesi 
hakkındaki yasalar birbirine kanştınlmaktadır. 57. Hükümetin programında yer aldığı gibi 
Mahalli İdarelerin güçlendirilmesi, denetimlerinin artırılması ile ilgili yasa çalışması 
hazırlanarak Başbakanlığa intikal ettirildiği bilinmektedir. Hazırlanan ve Başbakanlığa intikal 
ettirilen Mahalli İdareler yasası ile Köy Hizmetleri yasasının bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kendi mevzuatı dahilinde elindeki kaynak imkanlanm en 
iyi şekilde kullanarak hrsal alanda yaşayan köylünün yol, içme suyu, iskan, sulama, 
kanalizasyon, toprak koruma, tarla içi geliştirme gibi altyaprhizmetlerini yerine getirmeye 
devam etmektedir. Bu hizmetler gerçek müstahsil olan cefakar Türk Köylüsüne çok 
görülmemelidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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8.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, cep telefonlarında uygulanan sabit 
ücrete ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (1İ1W) ^ i ° ^ \ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakam Enis ÖKSÜZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasmm temim'ni saygılanmla arz ederim.23.03.2001 

S W ^ İ ı U ^ 

Mustafa Niyazi YANMAZ 
Şanlıurfa Milletvekili 

21 Mart 2001 tarihi itibariyle 3. GSM Operatörü de halkımıza hizmet 
vermeye başlamıştır. Yem GSM Operatör fîrmanm ticari rekabet ve kaliteli 
hizmet amacıyla müşterilerine sunduğu imkanlar ,daha önce hizmet sunan 
firmaların uygulamalarının tüketicinin aleyhine olduğunu ortaya koymuştur. 

1- Bakanlık olarak sabit ücretin kaldınlması konusunda ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

2- Verilen hizmetlerde ,Avrupa ülkelerindeki benzer hizmetlerle fiyat ve 
kalite açısından ne gibi farklılıklar görülmektedir? 

3- Tüketicinin ödeyeceği meblağ yeni girecek GSM şirketlerinin sayılan 
ve getirecekleri fiyat politikalarına mı bağlı kalacak , yoksa 
Bakanlığınız bu konuda belli bir standart getirecekmidir? 

4- Sektörde konuyla alakalı yeni başvurular ve ihaleler var mıdır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- Iftlf r j o o j ö 
KONU :Şanlıurfa Milletvekili ' 

Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'm 
yazılı soru önergeleri 

4 K.-7..J 2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 29.03.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.1&00.02-7/3894-9572/22783 
sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'm 7/3894-9572 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize'arz ederim. 

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 
Ulaştırma Bakam 
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'ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ'ük • 
7/3894-9572 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

21 Mart 2001 tarihi itibariyle 3. GSM Operatörü de halkımıza hizmet vermeye 
başlamıştır. Yeni GSM Operatör firmanın ticari rekabet ve kaliteli hizmet amacıyla 
müşterilerine sunduğu imkanlar, daha önce hizmet sunan firmaların uygulamalarının 
tüketicinin aleyhine olduğunu ortaya koymuştur. 

1-Bakanlık olarak sabit ücretin kaldırılması konusunda ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

2-Verilen hizmetlerde, Avrupa ülkelerindeki benzer hizmetlerle fiyat ve kalite 
açısından ne gibi farklılıklar görülmektedir? 

3-Tüketicinin ödeyeceği meblağ yeni girecek GSM şirketlerinin sayılan ve 
getirecekleri fiyat politikalarına mı bağlı kalacak, yoksa Bakanlığınız bu konuda belli 
bir standart getü-ecekmidir? 

4-Sektörde konuyla alakalı yeni başvurular ve ihaleler var mıdır? 

CEVAP: 

Bilindiği üzere, mobil haberleşmede sabit ücret uygulaması, bu hizmetin PTT 
Genel Müdürlüğü ile Turkcell ve Telsim adlı iki işletmecinin gelir paylaşımı esasına 
dayalı sözleşmelerine .göre sürdürüldüğü-ilk-dönemde başlatılrnıştırr Bakanlığımızca 
anılan işletmecilere imtiyaz verilmesi sonrasında aynı uygulamaya devam 
olunmuştur. Telekomünikasyon sektörü liberalleşerek rekabet ortamında haberleşme 
hizmetleri verilmesi, Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda çıkanlan 4502 
sayılı kanun ile sağlanmıştır. Nitekim bu sektörde yeni verilen lisans ile rekabet 
ortamı sağlanmış ve bir işletmeci sabit ücreti kaldırmışta Ayrıca konuşma 
ücretlerinin de rekabet sonucunda daha düşük seviyelere inmesi sağlanmıştır. 

Verilen hizmetler Avrupa düzeyindeki hizmetlerle kalite itibariyle eşdeğer 
düzeyde olmak mecburiyetindedir. Fiyatlar ise, ülkelerin gelir düzeyine ve rekabet 
şartlarına göre farklılıklar göstermektedir. 

Bu hizmetlere tüketicilerin ödeyeceği meblağ, 4502 sayılı Kanunda da 
belirtildiği gibi, işletmecilerce serbestçe belirlenebilecektir. Ancak, gerek hakim 
durum kullanıp tekel oluşturmaya yönelik uygulamalarda, gerekse aşın kara dönük 
fiyat uygulamalarında öncelikle Telekomünikasyon Kurumu olmak üzere Rekabet 
Kunımu'nun da müdahale etme yetki ve görevleri vardır. Dolayısıyla liberalleşen 
Telekom sektöründeki fiyat oluşumuna Bakanlığımızca doğrudan müdahale yetkisi 
bulunmamaktadır. 

Sektörde konuyla ilgili yeni başvurular bulunmamaktadır. Ancak, önümüzdeki 
yıllarda yem" nesil GSM ihale çalışmalan yapılabilecektir. 
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9.- Konya MUle^ekili Veysel Candanın, ekonomik kriz nedeniyle meydana gelebilecek 
olaylara dışkın sorusu ve içişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın, cevabı (7/3897) 

TMYE 3ÜYÜ< MİLLET İÇLİSİ SANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Sadettin TANTAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandın lirasını saygılarımla arz ederim.22.02.2001 

ANOAN 
Konya Milletvekili 
VeysemNOAN 

Ekonomide sıkıntılı bir dönem geçirdiğimiz malumlarınızdır. 3u durumda 

vatandaşlar ekonomik sıkıntı sebebiyle ruhsal durumları da bozulmaktadır. 

Sasına intikal eden bilgilerden de anlaşıldığı kadırıyla kavga, yaralama 

ölüm ve intihar olayları artmaktadır. 

9u sebeple; 

1- 9u olaylarla ilgili olarak 9akanliğiniz ne tür tedbirler almaktadır? 

2- Valiliklere gerekli uyarı yapıImışmıdır? 

3- Önünüzdeki günlerde bu tür olayların artacağı düşünülürse olayları 

önlemek için ne tür tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

-123-
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

17.04.01.092722 

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.04.01 İ.. ./2001 
Konu: Yazdı Som Önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanhğımn 29.03.2001gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3897-9578/22796 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Veysel CANDAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazdı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1.2.3. Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle güvenlik açısından herhangi bir 
olumsuzluğa meydan vermemek için; 30.03.2001 tarihinden başlayarak, Bakanlığıma bağlı ilgili birimlerce 
gerek tek tek ve gerekse biraraya gelmek suretiyle alınan kararlar doğrultusunda, değişik tarihlerde yapdan 
genelgeler ile; İl Emniyet Müdürlükleri ile Valiliklerden önergeye konu asayişe müessir hususların (kavga, 
yaralama, ölüm v.b) yanında, olası toplumsal olaylar ve gösteri yürüyüşlerine yönelik (istihbari, koruyucu, 
önleyici v.b.) gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığım bünyesinde; i l g i Bakanlık ve Müsteşarlıkların temsilcilerinin katılımı ile 
önergeye konu olaylara yönelik acil ve sağlıklı kararların alınması amacıyla bir "Kriz Merkezi" oluşturulmuş 
ve söz konusu Merkez, diğer Bakanlık ve kuruluşlardan ismen tespit edilen temsilciler ile Bakanlığım encümen 
salonunda 10 Nisan 2001 günü ilk toplantısını yapmıştır. 

Bunlara ilaveten, Bakanlığımca yapılan 11.04.2001 gün ve 455 saydı genelge ile; devam etmekte olan 
ekonomik kriz bahane edilmek suretiyle bir takım provakasyona yönelik toplumsal hareketlerin yapılmakta 
olduğu, bu toplumsal hareketlerin giderek yasalarla belirlenen demokratik haklar kullanılması sınırını aşarak 
arzu edilmeyen sonuçlar doğurduğu, can ve mallara karşı tecavüzlere varan bir mahiyet kazanmasından dolayı 
İl Valilerinden, İl Jandarma Komutanlarından, İl Emniyet Müdürlerinden, Kaymakamlardan ve İlçe Güvenlik 
Güçleri Amirlerinden, uygun görülecek vesilelerle sanayi, ticaret ve esnaf odalan, meslek kuruluşlan, 
sendikalar v.b. gibi sivil toplum örgütlerinin yetkilileri ile sürekli temas sağlamaları, toplumda mevcut 
gerilimin asgari seviyeye düşürülmesi için gayret göstermelerinin yanında gerekli görüldüğü takdirde, 2911 
saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun verdiği "Erteleme Yetkisi" de dahil olmak üzere mevzuatla 
verilen diğer yetkilerini kullanmaları istenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim ( / K 4 ^ A . «^"^ 
^ttinTANTAN . 

İçişleri Bakam 
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10.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, TELEKOM'un özelleştirilmesine yönelik 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Enis Öksûz'ün cevabı (7/3902) , 

TÜVKİYÎ 3ÜYÜX MİLLET MECLİSİ 3\S<ANLl5lMA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma 3akanı Sayın Enis ÖKSÜZ tarafından 

yazılı olarak cevaolandırıİmasını saygılarımla arz ederim.23.03.2001 

Veysel, CANDAN 
Konya* Mi 11 etveki 

:'amjoyunda Türk Telekemin özelleştirme tartışmalarının yapıldığı malu

munuzdur . Daha önce yapı lan GSfA-SCO TurkcelI ve Telsimle yapılan ihale sözleş

melerinin sağlıklı yapılmaması idare i l e firmalar ve firmalarla-aboneler 

arasında ciddi hukuk ih lal ler ine sebep olmuştur. Mevcut Anayasa ve yasalarda 

T.Telekom'un stratej ik b i r kurum olarak bahsedilmektedir. 3u sebeple; 

1- T.Telekcmjn % 51 hissesinin satışı Anayasa ve yasalara uygunrrudur? 

2- Uygun değilse Anayasa ve yasalarda değişiklik düşünüyorrrusunuz? 

3- Hükümet .Pol i t ikası olarak böyle bir değişikliğe g i d i l i r ve % 51 

hiseside satıl i r ise doğabi Iecek sakıncaları önlemek üzere ne tür b i r çalışma 

yapı Irmaktadır ? 

A- Türk Telekom'un değer tesbitinde ciddi tartışmalar sözkonusudur. 

Değer tesbit ini yaparken Bakanlığınız Yurtiçi ve yurtdışı araştırmalardan 

istifade etmeyi düşünüyorrrusunuz? 

5- Türk Telekom'un özelleştirmeden ve devlete yük olmadan yeniden 

yapılanma i le zarar etmeden kaynak oluşturabileceğine inanı yomusunuz? 

6- Göreve geldiğinizden bu yana tüm personelin sayısı geldiğiniz gün 

ve bugün sayısı kaçtır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - ^ ~ / P ° > ' 
KONU :Konya Milletvekili 

Sayın Veysel CANDAN'ın 
yazılı soru önergeleri 

.13 NISA;; 23i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGtTBMM Başkanlığının 29.03.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3902-9598/22835 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Veysel CANDAN'ın 7/3902-9598 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Enis! 
Ulaştırma Bakam 
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KONYAMİLLETVEKİLİ SAYIN VEYSEL CANDAN'IN 7/3902-9598 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Kamuoyunda Türk Telekomun özelleştirilme tartışmalarının yapıldığı 
malumunuzdur. Daha önce yapılan GSM*900 Turkcell ve Telsimle yapılan ihale 
sözleşmelerinin sağlıklı yapılmaması idare ile firmalar ve firmalarla-aboneler 
arasında ciddi hukuk ihlallerine sebep olmuştur. Mevcut Anayasa ve yasalarda 
T.Telekom'un stratejik bir kurum olarak bahsedilmektedir. Bu sebeple; 

1-T.Telekomun % 51 hissesinin satışı Anayasa ve yasalara uygunmudur? 
2-Uygun değilse Anayasa ve yasalarda değişiklik düşünüyormusunuz? 
3-Hükümet Politikası olarak böyle bir değişikliğe gidilir ve % 51 hisseside 

satılır ise doğabilecek sakıncaları önlemek üzere ne tür bir çalışma yapılmaktadır? 
4-Tük Telekom'un değer tesbitinde ciddi tartışmalar sözkonusudur. Değer 

tesbitini yaparken Bakanlığınız Yurtiçi ve yurtdışı araştırmalardan istifade etmeyi 
düşünüyormusunuz? 

5-Türk Telekom'un özelleştirmeden ve devlete yük olmadan yeniden 
yapılanma ile zarar etmeden kaynak oluşturabileceğine inanıyormusunuz? 

6-Göreve geldiğinizden bu yana tüm personelin sayısı geldiğiniz gün ve bugün 
sayısı kaçtır? 

CEVAP: 

Bilindiği üzere, 4.2.1924 tarih ve 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nda 
1993 yılından bugüne kadar 10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı, 3.5.1995 tarih ve 4107 
sayılı, 1.8.1996 tarih ve 4161 sayılı ve 27.1.2000 tarih ve'4l§62 sayılı Kanunlarla 
Telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik muhtelif değişiklikler 
yapılmıştır. 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na 10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 17 nci madde "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi 
hisselerinin en çok % 49'u devredilebilir" hükmünü ihtiva etmektedir. Madde ile 
getirilen düzenleme, Anayasa Mahkemesinin genel olarak özelleştirmeye ilişkin 
kanunların iptaline yönelik olarak vermiş bulunduğu kararlarının bir sonucudur. 

Anayasa Mahkemesi, telekomünikasyon ve elektrik gibi stratejik öneme sahip 
kamu hizmetlerinin yabancılaştmlmasını ülke savunması, güvenliği ve bağımsızlığı 
yönünden sakmcalı görerek Anayasa'nın 5 inci maddesinde ifade edilen bağımsızlık 
ilkesinin ihlali anlammı taşıyacağmı belirterek bu hizmetlerde yabancılann egemen 
olmasmı sağlayacak yasal düzenlemeleri iptal etmiştir. 
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Bilahare 4000 sayılı Kanunla Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin en çok 
% 49'unun devredileceğine ilişkin ek 17 nci maddenin 1 nci fikrası hükmü de 
Anayasa Mahkemesinde iptal konusu edilmiş, mahkeme kararının gerekçesinde 
"Dava konusu Telekomünikasyon hizmetleri tümüyle özel teşebbüse 
devredilmemekte, en fezla % 49 payının satılması öngörülerek Şirketin yönetim ve 
denetiminin Devlette kalması amaçlanarak her türlü Telekomünikasyon hizmetlerinde 
kamu tekelinin devamı sağlanmaktadır" değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. üzerinde 
Devletin yönetim ve denetiminin varlığını anayasal bir gereklilik olarak görmektedir. 
Aynca Mahkeme, stratejik önemi haiz ve ülke güvenliği ile yakından ilgili bir kamu 
hizmeti olarak değerlendirilen Telekomünikasyon hizmetlerim yürüten Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim ve denetiminin, özel şahıslara bırakılmasına 
ilişkin yasal düzenlemelerin, Anayasa'nın 5 inci maddesinde ifade edilen bağımsızlık 
ilkesinin ihlali anlamını taşıyacağını belirtmiş ve bu sonucu doğuracak düzenlemeleri 
de iptal etmiştir. 

Mahkeme'nin iptal kararlarında yer alan hususlar esas alınmak suretiyle yeni 
bir iptale sebebiyet vermemek ve hizmetin önünü tıkamamak üzere Anayasa ve 
mevzuata aykınlık teşkil etmeyecek şekilde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
hisselerinin en çok % 49'unun devredilebileceğine ilişkin 406 Sayılı Kanun'un ek 17 
nci maddesi çerçevesinde, stratejik ortaklığın özendirilmesine yönelik olarak 
hissedarlara tanınacak haklan düzenleyen "Telgraf ve Telefon Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasansı" 
27.3.2001 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. 

öte yandan, Stratejik hizmetler ve personel politikası düzenlenmesi yönünden, 
yürürlükteki 4502 sayılı Kanun hükümleri ile Türk Telekom görev sözleşmesi ve 
Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde gerekli hükümler bulunmaktadır. 

406 sayılı Kanun gereğince kurulan "Değer Tespit Komisyonu" tarafından 
yapılacak değer tespitinde, hangi haller dahilinde ve hangi usullerle değerleme 
yapılacağı net bir şekilde belirlenmiştir. Kanunda belirtilen hükümler dışmda 
herhangi bir değer tespit usulü mümkün bıüunmamaktadır. Telekomünikasyon 
sektöründe tüm dünya ülkelerinde liberalizasyon yönünde çalışmalar devam etmekte 
olup, ülkemizin de Dünya ile entegrasyonu güzönüne alındığında, aynı politikaların 
takibi ve Makro Ekonomik açıdan da yoğun çalışmalar yapıldığı malumlarınızdır. 

57. Hükümet'te Ulaştırma Bakam olarak göreve başladığım 28.05.1999 
tarihinde, Türk Telekom'un personel mevcudu toplam 72.967 iken, 28.02.2001 tarihi 
itibariyle 71.961'dir. 
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"'il.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Almanya-Berlin Turizm Fuarında açılan 
standlara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/3920) 

TttT<İYS 3ÜYÜ< MİLLET MECLİSİ 3AŞ<ANLl3lNA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Sakanı Sayın Erkan MJMCJ taraf ından y a z ı l ı 
olarak cevaplandırı lmasını saygı larımla arz ederim. 27.03.2C0I 

Veysel CANDAN 
>l(onya MI 11 etveki I i 

/ 
Almanya'nın B e r l i n Şehrinde düzenlenen Turizm Fuarına k a t ı l d ı S ı n ı z 

basında çıkan haberlerden anlaşı lmaktadır . 3u fuar la i l g i l i basına yansıyan 
b i I g i l e r c idd i anlamda kanuoyunda t a r t ı ş ı lmak tad ı r . Bu tar t ışmalar hem Bakan
l ı ğ ı n ı z ı hem de tur izmi yıpratmaktadır . 3u sebeple; 

I - En son Almanya'nın B e r l i n Şehrinde düzenlenen tu r i zm fuar ında 
stand açılması i ç i n Bakanlığınız veya bağl ı kuru luş lar ın ızca ödenen para 
miktar ı nedir? 

2 - A ç ı I ışa Bakanlığınızdan heyet olarak kaç k i ş i i ş t i r a k etmişvebunI a r 
la i l g i l i olarak Bakanlığın doğrudan veya do lay l ı olarak ödediği ücret ne 
kadardır? Ayrıca bu seyehate heyette bulunanların eş le r i de ka t ı Imışmıd ı r? 
K a t ı I d ı y s ı l a r ü c r e t l e r i k im tarafından karş ı lanmış t ı r? 

3- i k i y ı l önce stand açımı İ ç i n 1.5 milyon Mark ödendiği ha lde , bu 
y ı l 2 milyon Mark ödendiği i fade edi lmektedi r . 3u rakamlar doğrurrudur? 3u 
İşlem hangi usul ve esaslara göre yapı larak f i y a t tesb i t e d i l m i ş t i r ? 

4 - B u İş i ç i n 879 b in Mark f i ya t veren Firmanın devre d ış ı b ı rak ı lma 
sebebi nedir? Bakanlığınızda bu İş lemler i yapanlar hakkında b i r soruşturma 
açmanız söz konuşurudur? 

5 - 3 u y i I yapı lan standın gerek vatandaşlar ve gerekse tu r izm ş i r k e t 
l e r i n i n ye tk i I i l e r l ta ra f ından beğeni Imedlği doğrurrudur? 

6- Fuar katoloğunda bulunan Türk Sayfasında Ermeni rek lamlar ın ın y a p ı l 
masına neden i I g l s l z kal inmiş t i r? Bu hata b i r unutrramıdır, geclkmemldir yoksa 
bu sayfaya konmasının b i r amacı varmıdır? 

7- Şüphesiz Türkiyeyi tur izm fuar la r ında tanıtmak çok öneml id i r . Ancak 
ü lken in iç inde bulunduğu ekonomik kr izde dikkate a l ınarak en İ y i reklamın 
en ucuza yapmak g ib i Bakanl ığınızın yapt ığ ı b i r çalışma varmıdır? 
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T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B170APK î & M / f ö 
Konu: Soru önergesi 

ANKARA 
l$,0tf,ÎOO( 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 3 Nisan 2001 tarih ve 3920-9637/22939 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Veysel CANDAN'in soru önergesine ilişkin olarak 
Bakanlığımız cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN VEYSEL CANDAN'IN SORU ÖNERGESİ 

SORU-1 : En son Almanya'nın Berlin Şehrinde düzenlenen turizm fuarında stand açılması 
için Bakanlığınız veya bağlı kuruluşlarınıza ödenen para miktarı nedir? 

CEVAP-1 : Bu yıl Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarının 
Türkiye standı; yeni tanıtım konsepti çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul ve Komisyon 
taralından uygun görülen stand projesi ihale edilmiş ve konstrüksiyon teklifleri alınmış, 
komisyonca en uygun teklifi veren firmaya 850.000-USD karşılığı yaptırılmıştır. 

SORU-2 : Açılışa Bakanlığınızdan heyet olarak kaç kişi iştirak etmiş ve bunlarla ilgili 
olarak Bakanlığın doğrudan veya dolaylı olarak ödediği ücret ne kadardır? Ayrıca bu seyahate 
heyette bulunanların eşleri de katılmışmıdır? Kaüldıysalar ücretleri kim tarafından karşılanmıştır? 

CEVAP-2 : Sözkonusu fuarın açılışına Bakanlar Kurulu Kararnamesi «kinde yer alan 7'si 
TBMM üyesi olmak kaydıyla toplam 20 kişilik bir heyetle iştirak edilmiş ve yasal yevmiyeleri ile 
yol giderleri Bakanlığımızca karşılanmıştır. Heyet listesinde yer alan kişilerin eşlerinin 
ücretlerinin Bakanlığımızca ödenmesi sözkonusu değildir. 

SORU-3 : İki yıl önce stand açımı için 1,5 milyon Mark ödendiği halde, bu yıl 2 milyon 
Mark ödendiği ifade edilmektedir. Bu rakamlar doğrumudur? Bu işlem hangi usul ve esaslara 
göre yapılarak fiyat tespit edilmiştir? 

CEVAP-3 : İki yıl önce gerçekleştirilen ITB Berlin Turizm Fuan'nın stand konstrüksiyonun 
1,5 Milyon DM'YE (yaklaşık 750.000 USD) yaptırıldığı doğrudur. Bu yıl ise yukarıda belirtildiği 
(Cevap l'de) üzere 850.000 USD'ye yaptırılmıştır. Sözkonusu stand konstrüksiyonun tüm teknik 
ekipmam ve malzemeleri 2001 yıl sonunda Bakanlığımıza hibe edilecektir. Bu ekipman ve 
malzemeler gelecek yıllarda gerçekleştirilecek fuarlarda kullanılacaktır. 

SORU-4 : Bu iş için 879 bin Mark fiyat veren Firmanın devre dışı bırakılma sebebi nedir? 
Bakanlığınızda bu işlemleri yapanlar hakkında bir soruşturma açmanız söz konusumudur? 

CEVAP-4 : Berlin ITB 2001 Fuannda yaptmlan Türk Standı ile ilgili olarak 5 firma teklif 
vermiştir. (Hanseatiç Messebau GmbH 2.050.000 DM; Aktiv Kommunikations Marketing 
GmbH 879,090 DM; Arasta Mimari Tasarım A.Ş 850.000 USD; Forum Fuarcılık ve Geliştirme 
A.Ş. 1.100.000 USD; Dialog Reklamcılık A.Ş. 1.040.000 USD) 

Teklifler incelendiğinde, beş firmadan dördünün birbirlerine yakın, diğerinin de (Aktiv 
Kommunikations Marketing GmbH) farklı fiyat teklifi verdiği görülmektedir. 

Düşük fiyat teklifi veren Aktiv Kommunikations Marketing GebH adlı firma 07.02.2001 
tarihli ilk teklifinde fiyatını 629.090 DM olarak belirtmiş olup, 15.02.2001 tarihli yazısıyla fiyat 
teklifim 879.090 DM'ye çıkartmıştır. 
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Ayrıca söz konusu firma, gerek birinci, gerekse ikinci teklif yazılarında Bakanlığımızın 
belirlediği normlarda ve öngördüğü stand malzemelerini kullanarak işi teslim garantisi 
veremeyeceğini belirtmiştir. 

İhale esnasında çelişkili yaklaşımlarda bulunan Aktiv Kommunikations Markezing GmbH 
adlı firmasının teklifi, komisyon tarafından samimi bulunmamış ve firma üzerende kuşku 
yaratmıştır. 

Bu durumda söz konusu iş, birbirine yakın teklifler veren firmalardan en düşük fiyat veren 
Arasta Mimari Tasarım A.Ş. adlı firmaya verilmiştir. 

SORU-5 : Bu yıl yapılan standın gerek vatandaşlar ve gerekse turizm şirketlerinin yetkilileri 
tarafından beğenilmediği doğrumudur? 

CEVAP-5 : ITB'nin açılımı Uluslararası Turizm Borsası (Ing. İnternational Tourism 
Exchange, Alm. Internationale Tourismus Börse)'dır. Bu bağlamda amlan fuar, tüketiciden ziyade 
profesyonellere hitap etmektedir. Bu fuardaki amaç, turizm sezonu ile ilgili olarak talep ve iyi iş 
bağlantılarının gerçekleşmesi için ortam yaratmaktır. 

Bu anlayışla yaptırılan stand konstrüksiyonu, amacına ulaşmış ve birçok gerçek turizm 
profesyoneli tarafından takdir edilmiştir. Ayrıca Türkiye, 2001 yılma yönelik ulaştığı muazzam 
rezervasyon sayısı bakımından, en çok konuşulan ve takdir edilen ülke olmuştur. 

Aynı stand konstrüksiyonu projesi MITT 2001 (Moscow International Travel-Tourism 
Exhibition 2001) Fuan'nda da uygulanmış ve fuar sonrası fuar organizatörü İTE firması ile TTG 
Rusya Gazetesinin gerçekleştirdiği bir araştırma sonucunda çeşitli dallarda verilen "Rus Seyahat 
Ödülleri" yarışmasında Moskova Tanıtma Müşavirliğimiz fuardaki performansı da dikkate 
alınarak "En Başarılı ve En İyi Ulusal Turizm Ofisi" ödülünü almıştır. 

SORU-6 : Fuar katoloğunda bulunan Türk Sayfasında Ermeni reklamlarının yapılmasına 
neden ilgisiz kalınmıştır? Bu hata bir unutmamıdır, gecikmemidir yoksa bu sayfaya konmasının 
bir amacı varmıdır? 

CEVAP-6 : Fuar kataloglarının metin seçimi, dizgi, renk ayrımı ve basımı tamamen fuar 
idarelerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu katalogun basımından önce 
hiçbir ülke turizm temsilciliğine görüş sorulmadığı gibi, hiçbir ülkenin de bu hususa müdahale 
hakkı bulunmamaktadır. 

Bu gerçeğe rağmen, Ataşeliğimiz nezdinde ilgililerle temasa geçilmiş olup, konuyla ilgili 
olarak açıklama talep edilmiştir. 

Basımevinden Ataşeliğimize gönderilen cevabı yazıda, Ermenistan reklamının katalogun 
185. sayasında yayınlanmayı planladıklarım ancak, aynı reklamın sehven Türkiye Bölümünün yer 
aldığı 834 nolu sayfada da ikinci kez yayınlandığım ifade ederek, bu durumdan dolayı üzüntü 
duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda bu konuya daha fazla itina göstererek, 
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Türkiye'nin bulunduğu bölümde hiçbir ülke reklamına yer vermeyeceklerinin garantisini 
vermişlerdir. 

S0RU-7 : Şüphesiz Türkiye'yi turizm ruarlannda tanıtmak çok önemlidir. Ancak, ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik krizde dikkate alınarak en iyi reklamın en ucuza yapmak gibi 
Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma varmıdır? 
CEVAP-7 : Bilindiği gibi; 1999 yılında turizm sektörümüz bazı sıkıntılar yaşamıştır. 2000 
yılında büyük bir atılım yapılarak bu sıkıntılar büyük ölçüde aşılmıştır. Bu amaçla, tanıtım 
stratejilerimiz değiştirilmiş, global nitelikte bir kampanya amacıyla 2000 yılında tanıtım 
kampanyalarında farklı bir yaklaşım, yeni bir konsept ve günün koşullarına göre bir model 
geliştirilmiş ve bu model ile Türkiye'nin yeniden aranan bir tatil hedefi haline gelmesi 
sağlanmıştır. 

Bu çerçevede; 
• Kendi içinde bütünlüğü olan, 
• Özel sektörün katılımına dayalı, 
• Yeni mesajlar, sloganlar içeren kampanyalarının uygulanmasına olanak veren bir model 
oluşturmak üzere; Bakanlığımız Reklam ve PR Ajanslan'mn profesyonelleri ile arama 
konferanslan ve değişik çalışma seanslan düzenlemiş, 2000 yılı için global ölçekte 
uygulanabilecek konseptin elde edilmesi sağlanmıştır. Türkiye'nin bir turizm ülkesi olarak imajı 
geliştirerek bir "Türkiye Markası" yaratılmıştır. 

Bu model içerisinde; beklenmedik bir zamanda güvenlik faktörüne bağlı krize girilmesi ihtimali 
dikkate alınarak ek iletişim stratejileri ve bu tür durumlarda hangi pazarlara, segmentlere ve 
promosyon taktiklerine öncelik verileceği, kriz yönetimi yaklaşımı içerisinde belirlenmiştir. 

2001 yılı tanıtım programımız, 2000 yılı paralelinde ve en az maliyet ile en çok verim ilkesiyle 
yürütülmektedir. 
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12.- Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Diyarbakırspor-Kombasan Konyaspor maçına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün yazılı cevabı (7/3932) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Saym Başkanım, 

Delaletinizle aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. J£ r\ 

Saygılarımla. /fyiy 

Konya Milletvekili 

SORULAR: 
1-25.03.2001 Pazar günü Diyarbakır'da, Dryarbakırspor-Kombassan Konyaspor 

arasında oynanan 2. Lig yükselme grubu maçının 90 dakikasını bizzat yerinde seyrettim 
Her iki takımın da iddialı olduğu, önem arzeden bu maçın TRT tarafından 

yayınlanacağı önceden programlandığı halde, niçin yayınlanmamıştır? (Yine Diyarbakır'da 
oynanan ve Diyarbakır gibi iddialı olan Göztepe-lstanbul Büyükşehir maçları da 
yayınlanmamıştır) Aynca Konya yerel Tv'den, müsaadeli iki kameramanın kameralarına el 
konularak saha dışına çıkarılmışlardır. Diyarbakır sahası adeta Roma döneminde esir ve 
mahkumların aslanlara parçalatıldı^, kral ve halkının da zevkle seyrettikleri arenalar 
durumuna benzetilmiştir. Bütün bu yapılan yanlışların ve hatalı tutumun maksadı nedir? 

2-Emmyet tedbirleri gayet güzel; 20000'in üzerindeki Diyarbakır seyircisi disiplin 
içerisinde ve maçın ilk 10 dakikası her iki takımın centilmen futbolcularının kardeşlik ve 
dostluk havası ile sergiledikleri futbol takdire şayandır. Ama maalesef bütün bu güzelliklerin 
hepsini birden gölgeleyerek gittikçe çirkinleştiren ve Türk futbolunun geleceğini karartan her 
iki güzel büyük şehrin 2,5 milyon halkının güzel duygularını adeta sömüren tek faktör maçın 
orta hakemi Mutlu Çelik ve yardımcılarıdır, Oyunu 22 kişi-ile başlatarak kötü ve çirkin idaresi 
ile adeta Türk futboluna en büyük kötülüğü yapan, maçı sahada seyreden, başta Diyarbakır 
Valisi olmak üzere sahadaki tüm seyredenleri rencide eden, Konyaspor'dan 4, karşı takımdan 
1 futbolcuyu haksız ve şaibe uyandıran kararlan ile oyun dışı bırakarak maçı 17 kişi ile 
bitirerek, adeta cephedeki başarısız bir komutan durumuna düşen bu ve benzeri hakemler için; 
(Türk sporuna büyük hizmetler veren, dürüst, iradesini başkalarına teslim etmeyen, otoriter, 
görevini bihakkın yapan saygıdeğer hakemlerimizi tenzih eder, kendilerine bu vesile ile 
şükranlarımı sunarım.) 

a) Ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
b) Türk sporunu 2008 Olimpryatlan'na hazırlamak ve bu gibi çirkin, kötü, iradesiz 

hakem illetinden kurtarmak maksadı ile reform niteliğinde kanuni düzenlemeler 
planlıyor musunuz? 
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T.C 
DEVLETBAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.0.16/O3S3 $04/2001 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 
03.04.2001 tarih ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-7/3932-
9660/22991 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nm 09.04.2001 tarih ve 
00/371-6590 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Hüseyin ARI'ya ait 7/3932-
9660 esas sayılı yazılı soru önergesi, Bakanlığıma bağlı Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanlığı'nca incelenmiş olup, hazırlanan ilgi (b) yanıt yazısı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fikret UNLU 
Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Konur Sokak, No:10 Kızılay 06650 ANKARA • TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No:9 4.Lovont 80620 İSTANBUL-TÜRKİYE 
vrab alta: http://www.tff.org o-mall: tff@tff.org 

f - 9 MİSAft 2001] 
Hukuk Kurulu 

T.C. 
KONU : DEVLET BAKANLIĞINA 

(Bakan Danışmanı) 

Sayın Mustafa CEYHAN, 

ilgi: 09.04.2001 tarih ve B.02.0.0.16/0389 sayılı yazılarınız ve ekleri. 

Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Ari'nin 25.03.2001 Pazar günü Diyarbakır'da 
oynanan Diyarbakırspor- Kombassan Konyaspor 2. Lig Yükselme Grubu müsabakası 
ile ilgili yazılı soru önergesinde müsabaka hakeminin yönetimi hakkında soru 
sorulmaktadır. 

25.3.2001 Pazar günü Diyarbakır'da oynanan Diyarbakırspor- Kombassan 
Konyaspor müsabakasında K. Konyaspor kulübü futbolcularından Yusuf Çevirili ve 
Bülent Bölûkbaşı hakeme lisanen ağır hakarette bulunduklarından oyundan ihraç 
edilmişler ayrıca müsabakanın bitiminde Murat Demirci isimli futbolcu da hakeme 
lisanen ağır hakarette bulunduğundan , Diyarbakırspor kulübünden de Şenol Demir 
isimli futbolcu rakibine tekme vurduğundan, Kombassan Konyaspor Teknik 
Sorumlusu Mustafa Çapanoğlu ve Antrenörü Nevzat Dinçbudak spor ahlakına ve 
centilmenliğe ağır biçimde aykırı davrandıklarından ve teknik alanı ihlal etmeleri 
nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdir. 

Disiplin Kurulunca da adı geçenlere fiilleri karşılığı cezalar verilmiştir. 
Müsabakanın devamı esnasında futbolcuların ve yöneticilerin tutum ve 

davranışları seyircilerin tahrikine neden olmuş ve hakem aleyhine kötü tezahürat 
yapılmasına ve hakemin psikolojik olarak yönetimde sonucu etkilemeyecek takdir 
hataları yaptığı özlenmiştir. Hakemin takdir hatası nedeniyle Merkez Hakem 
Kurulunca dinlendirilmesine karar verilmiştir. 

.Müsabakanın devamı sırasında Yayın Talimatı yayıncı kuruluşla yapılan 
sözleşme gereği hiçbir kameranın sahaya girmesine izin verilmemektedir. 
Müsabakanın canlı ve battan yayın hakkı yayın kuruluşuna ait olup müsabakayla ilgili 
yayını ancak yayın kuruluşundan diğer kuruluşların talep etme hakları bulunmaktadır. 

T.R.T. Kurumu ile Federasyonumuz arasında yapılan yayın sözleşmesi 
gereğince müsabakaların hangilerinin canlı olarak yayınlanacağı karşılıklı mutabakat 
ile sağlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla, 
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13.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, DDY'na ait Îstanbul-Zeytinbumu'ndaki binalann 
kiralanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis öksüz'ün cevabı (7/3936) ^ . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞMA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Enis ÖKSÜZ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılanmla.3003.2001 

Dr. Azmi ATEŞ 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 
Kamu arazilerinin çok düşük fiyatlarla bazı şahıslara kiralandığı acı bir gerçektir. 
Bu bağlamda; 
1- Mülkiyeti Devlet Demir Yollarına ait olan İstanbul Zeytinburnu 1578 Ada, 1 parsel 

13.692 metre kare arsa üzerindeki binalar hangi tarihte kime kiralanmıştır? 
2- Kira bedeli nedir, kira müddeti kaç senedir, Kira artışı hangi şartlarda neye göre 

düzenlenmiştir? 
3- Kira bedeli düşükse artırmayı düşünüyor musunuz? 
4- Kiralamada usulsüzlükv»yolsuzluk var mıdır? 
5- Varsa ilgililer hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.U.0.APK.0.10.01.21./EA/- ^It^~L°Ö > 
KONU rlstanbul Milletvekili 

Sayın Azmi ATEŞ'in 
yazılı soru önergeleri 

k î 3 wrr.*.rs 20:0 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGI:TBMM Başkanlığının 04.04.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3936-9676/23031 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Saym Azmi ATEŞ'in 7/3936-9676 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ 
Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN AZMİ ATEŞ'İN 7/3936-9676 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Kamu arazilerinin çok düşük fiyatlarla bazı şahıslara kiralandığı acı bir 
gerçektir. 

Bu bağlamda; 
1-Mülkiyeti Devlet Demir Yollarına ait olan İstanbul Zeytinburnu 1578 Ada, 1 

parsel 13.692 metre kare arsa üzerindeki binalar hangi tarihte kime kiralanmıştır.? 
2-Kira bedeli nedir, kira müddeti kaç senedir, Kira artışı hangi şartlarda neye 

göre düzenlenmiştir? 
3-Kira bedeli düşükse artırmayı düşünüyor musunuz? 
4-Kiralamada usulsüzlük ve yolsuzluk var mıdır? 
5-Varsa ilgililer hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bulunan, imarın 1578 
ada, 1 sayılı parselin yüzölçümü 13.692 M2 olmayıp, Zeytinburnu İstasyonu ile 
mücavir istasyonlar olan Kazlıçeşme ve Yenimahalle istasyonlanna doğru hat 
güzergahını da kapsayan 136.925 M2.'lik büyük bir parseldir. 

Söz konusu parsel üzerinde 17 kiracı bulunmaktadır. Bu kiracılardan 2 tanesi 
davalı durumda olup, diğerleri kira bedellerini düzenli olarak ödemektedirler. 
Kiracılarla yapılan sözleşmelerden 2 tanesi "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yapılmış 
olup, diğerleri "Açık Teklif Verme" yöntemiyle kiralanmıştır. Bu parsel üzerindeki 
taşınmazların kiralan genel olarak rayiç değerinden düşük değildir. 

2001 yılı için, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Kanun uyannca 
kiralanmış bulunan taşınmazlardan; 

-"Açık Arazi Sözleşmesi" ile kiralanmış bulunanlann kira bedelleri her yıl 
rayiç bedelleri de göz önünde bulundurularak sözleşmelerinde belirlenmiş olan 
oranlarda, 

-"Kapalı Alan Sözleşmesi" ile kiralanmış bulunan taşınmazlann kira bedelleri 
ise 4531 Sayılı Kanun gereğince 2001 yılı için % 10 oranında artınlmıştır. 

Yap-İşlet-Devret modeliyle kiralanmış olan taşınmazlarda da kira bedeli, 
sözleşmelerinde belirlenmiş olan oranlarda yapılmaktadır. 
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14.- Balıkesir Milletvekili İlhan Âytekin'in, SSK primlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'm cevabı (7/3945) 

' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ÇaliŞin& t/e-

Aşağıdaki sorularımın Sayın1 Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 02/04/2001 

Tlhan'AYTEKİN - ' 
Balıkesir Milletvekili 

Ülkenin geçirdiği büyük krizlere ve artçı krizlere rağmen, hükümetin sigorta 
tavan ve taban prim ödeme tutarlarını % 48.73 anırması iş dünyamızı mefluç hale 
getirecektir. Aynca istikrar programı ve öngörülen hedeflerle de 
bağdaşmayacaktır. 

Bu sebeplerle; 
1- Esasen istihdam üzerindeki yüklerin taşınmaz boyutta olduğu bu günde 

Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin artırılması uygulamasını durdurma 
ile ilgili bir çalışma söz konusu mudur? 

2- Bu yanlış ve haksız uygulamanın devam ettirilmesi halinde, işyerlerinin 
kapanacağı ve işçilerin çıkanlacağı ve işsiz kalacağı hususu dikkate 
alınmış mıdır? 

3- Sigorta tavan ve taban prim ödeme tutarlarının artırılmasının hem işçinin 
üretiminde azalmaya hem de işgücü maliyetlerinin yükselmesine etki 
yapacağı, kayıt dışı çalışanların artacağı ve işçinin sosyal güvenlik 
haklarını sıkıntıya sokacağı gerçeği göz ardı edilmiş olmuyor mu? 

4- Günün mevcut şartlarında ihale almış binlerce müteahhidi iflas ettirecek, 
çökertecek, taahhüdünü yerine getiremeyecek noktaya taşıyacak olmasını 
Hukuk Devleti Kavramı ile nasıl telif edeceksiniz? 

5- Böyle bir uygulamanın kayıt altındaki ekonomiye, üretime, ihracata 
indirilecek en büyük darbe olduğunun farkına vararak vazgeçilecek midir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0.11.00.00/33°-w t \'l '7JÛ].* 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.04.2001 tarih ve 23099 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda yer alan, Balıkesir Milletvekili İlhan AYTEKİN'in 7-3945-9714 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nca incelenmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrası 4447 
sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 

Bu değişikliğe göre, prime esas günlük kazanç alt sınırının her yıl ilk olarak 
Nisan ayında bir önceki yılın Aralık ayı ile ondan önceki yılın temel yıllık kentsel yerler 
tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı kadar, ikinci olarak bir önceki yılın gayrisafi 
yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar artırılarak belirleneceği, 

hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanuna 4571 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 2 nci 
madde ile; 01.04.2001 ile 31.03.2001 tarihleri arasında alınacak prim ve verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının 5.000.000.-TL olarak 
uygulanacağı, bu alt sınırın 01.04.2001 tarihinden itibaren 78 inci maddenin birinci 
fıkrası hükmüne göre arttırılacağı, bu artışı 01.04.2001 ile 31.03.2002 dönemi için 
hedeflenen enflasyon dikkate alınarak yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili 
kılındığı öngörülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YAN 

140-
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15.-Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Vakıf ve derneklere 2001 yılında yapılan yardımlara, 

2000 yılında Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara, 

İlişkin sorulan ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/3949,3961) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.03.04.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

1-Vakıflar ve Derneklere, 2001 yılında yapılan yardım miktarı ne 
kadardır? 

2-Bu yardımlardan yararlanan, Vakıf ve Derneklerin isimleri nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.03.04.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman İli'nin İlçe ve Belde Belediyelerinej 2000 yılında yapılan yardım 
miktarı nedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.BMK.0.11.600/ U O i B I * 6 7 8 5 
KONU : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 6.4.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9790 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Saym Zeki ÜNAL'ın 7/3949 ve 7/3961 esas no'lu 
yazılı soru önergelerinde yer alan sorulara ait cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Vakıf, dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekküllere yardım olarak 
2001 mali yılı bütçesinde yer alan ödenekler ekli listede gösterilmektedir. 

2.2000 yılı Bakanlığımız bütçesinin "Belediyelere Yardım ve Ödemeler" 
tertibinden Karaman ilinin üçe belediyelerine 95 milyar lira, belde belediyelerine 
144 milyar lira olmak üzere toplam 239 milyar lira yardım yapılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer ORAL 
Maliye Bakanı 
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VAKİF, DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ VE BENZERİ 
TEŞEKKÜLLERE YARDIM OLARAK BÜTÇELERDE 

YER ALAN ÖDENEKLER 

r 
8 

D 

10 

11 

12 

11 

14 

TTkk HuKuk EMdSOtO Oand Mmlıul 
Türk Hukuk Kuuıu 
TurkKadırAr Birini 
Türk Kanser Araştırım v» Savaş Kurumu Gen») Merkezi 
Türk Karaelder Vakfı 
Türk Kooperarjfciik Kurumu 
TOrk KunurOnD Araştırma EnctltOsO 
TİM KOROruM rtnrnt Vakh 
TurkMuslkM Vakfı 
Türk Ocaktan Demedi Genel Merkezi 
Türk Ocaktan E dilim ve KOlOr Vakfı 
Türk Soıyel DUrrUer Demedi 
Türk Veteriner Bfrlol Merkea Konseyi 
TOrk Veteriner Hekimler Biri41 Vakfı 
Türkiye Alkt Ptantamaeı Demeni 
Türkiye Avukattan Sosyal Dayanışma ve Yer. Vakn 
Türkiye BBbrek NaU ve DN. Hatt. Hizmet Vakfı 
Türkiye İl Genel Medtt Üyeleri Blrltf 
TOrklye Kamu Caksanlan Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 
TorUya Kas KKUlıkhrt Demedi 
Türkiye Kuvayı Mriye Mücahit ve Galiler Demedi Genel Mark. 
TOrklye KOçük vo Orta Olc. IsL Serb. M. Men. Y.F. (TOSYÖV) 
TorUya Kutur Sanat EVtlm Vakn rrORKSEV) 
Türkiye MİS Kooperatifler Birim 
Türkiye Muharip Gaziler Demedi 
Turklya Sadlık Calısartan E dilim ve Dayanışma Vakfı 
TUrtdya Sakatlar Demedi OenM Merkezi 
TOrklye Sakatlar KonfederasYOnu 
Türkiye Spor Yararlan ve Spor KurObO Demedi (Ankara) 
Türkiye Şehitler ve Galiler Vakfı 
Turklya Tabratm Koruma Demeni 
TMdve Trafik Kazıtan Yardım Vakfı 
TOrklye Ulusal Verem Savası Demekleri Federasyonu 
Türkiye UusL lisk. Va Strateilk Ar. Vakfı 
Türkiye va TOrk Dünyasında Dirik Vakfı 
Terkiye Yanttmsevenler Demedi Genel Merkezi 
Türkiye Yazarlar BM Qi 
TDridy* Zeka vakfı 
Turklya Ziraatçılar Demedi 
TOrUya-AB Der. ve Avrupa Har. TOrklye Ulusal Kons. (Avr.evl) 
TUrkmenet IsbiriM ve KDîtor Vakfı 
Türkmenistan Dayanışma va Yardımtasma Demedi 
Uflur Mumcu Araslınnacı Gazetedlk Vakn 
Yaren KukurOnO Yaşatma Demedi 
YOrtOrb-YOruk-Torkmen KOtOrOna Hzmet. Um. Saflık. Efiltirn. 
Araştırma. Kamama va Dayanışma Vakn 
YOkseıs İKHaarl ve StrateV Araştırmalar Vakfı 
Zihinsel OzDrkBer Federasyonu 
Zihinsel Yetersiz Çocuktan Yetiştirme ve Koruma Vakfı 
Dider 
MİLU EĞİTİM BAKANLİĞİ 
UNESCO TOrk M i Komisyonu 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 
Verem Savaş Demekleri 
TARM VE KÖYlŞLERl BAKANLIĞI 
TOrklye Brnat Odıran Blrkdi 
TOrk Veteriner Birtdi 
KÜLTÜR HAKANLIĞI 
ö n ) Tiyatrolara Yerdim 
Muhali Mtelkle Faalyet G0xt, Sanatçılara Od. 
Kuturva Sanata Uz. Eden Dem. Birik Vak. Od. 
Dlder 
TURİZM BAKANLIĞI 
Turfanı Efjft. ve Turizme Hum. Ed. Vak. 
VAKIFIAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Camii Yaptıracak veya Onaracak Dem. Yardım 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜO. 
Türkiye MM Oimpiyat Komtteıl 
Amatör Spor Kıâüplerine. 
İstanbul Oimptyat Oyunları Hat. ve Doz. 

TOPLAM 

VAKİF ÜNİVERSİTELERİNE YARDIM 

OENELTOPLAM 
demeky ardım 
tOJMJOOt 1830 
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VAKIF, DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ VE BENZERİ 
TEŞEKKÜLLERE YARDIM OLARAK BÜTÇELERDE 

YER ALAN ÖDENEKLER 

* 

* 
» 
4 

« 

T U R K T V E BOvOK M L L S T M E C L İ S İ 
T u * Pariamantarlar «İnini 
T i l M M P t u m r t V» Emakllarl Damat» 
P a ı t a m n U Muhablrtorl Damanl 
Anadolu ICufflho 
TUrk Atlantik Konaaviıva 
Dİ Ser 
C U M M U R D A Ş K A N U â l 

DIVANET İSLERİ O A Ş K A N U C I 

M İ L U SAVUNMA D A K A N L I â l 
Emakı Subaylar Dar . Emakk Aataubaybu- O. 
Muharip O a M a r O a r . HaıprnaUaarl. Sanlılar, 
O u l l v , Dul va YalImlarl D a m a 1)1 
DIŞİŞLERİ D A K A N L I â l ("> 
nir iaıml* MI IMlarTork Damanı 
Tork - Japon Vakfı 
Dinar 
MALİYE H A K A N U A I 
Ahi KuDuronu Araştırma va Enltlm Vakfı 
Adıyaman a va »carar! Enltlm Vakfı 
Ahmat Vaaavl vakf ı 
Akdanuı Kan HaatakUarı Vakfı 
Akdanlı Olkalarl AkadamUorl Vakfı 
Allav KnaUrva Sannt Ealtim Vakfı 
AlrtrJmar Daım-W 
Allı NrjMa Korlar Damanl 
Anadolu Canda* EMlIm Vakfı 
Anadolu Erenler Katar Damaktan Oanal Markarl 
Anadolu Eranlari Konur va Sana l Vakfı 
Ankara Klubo Damanı 
Ankara Onlvaraaalf Kadınlar Damanı 
Ankara Varanaa S a v a f Damanı 
Anlalva OnJvaraHal Kadınlar Damanı 
An Halk Sav ın ı Damar,! 
A-sık Vavaal Kokar Damanl 
Atatürkçü Dusunca Damanl 
Alalarken Dalanca Vakfı 

Aydınlar Oeanı 1Ankara) 

Ralı Trakya TPrkfarl Dayanıvmn D a m a M 
Dadanaal Enaaaiarl GOcl.nrtJrrr.. Vakfı 
B a y » N o M l Vakfı 
Blkmaalva Taklak Ara ı t ı rma Vakfı (plTAV> 
M n a j m l ı Mûtatlar TOrk Damanl 
Roana Sancak Knuor D a m a m 
C a m Vakfı O a ı H Marhart 
Cumhurivat Kukor v a Tanıt ım Vakf ı 
Demokrnslda Hınk Vakfı 
Davlat Danattm Elamarilnrf Damanı 
Dinler Tarihi Damam 

EalUaaHIrr DamaM 
EhH Bayi Vakfı 
E?rantar M i m KuIOr OMnl Damanl 
pjnrurum Ikllaadh Soaval . Arastırmn v a Vardım, vakf ı r e s A v ) 
Oormavanlarl Koruma Damanı Gana l Markar l 
OUnaı Vakfı 
Mncı naklas Kakar va Tanıtma Damanl OnKnnlap Subad 
*4*m Balda» VaS Anadolu KUHUr Vakfı Oanal Marka*! 
-MU Oranlan KtkKlrVnkn 
Kalkavaal Oanal Markar l 
kdlaadl Araştırmaları Vakfı 
llof OtoaUk Coctadan Konana Damanl 
Inono Vakfı 
l ı DOnvam Vakfı 
Kadmm Soaval Haval ını Arası , v a İne. Darn, 
Kalkaa r V » l m u KOkur va pavan ısma Vakfı 

Kamatat Alılan UMinl 
KlKTAV 

ORVAK-KlUtOrva «failim Araştırma Vakfı 

pUMtorl Enltlm va Kaanndırma Damanl 
Kubbaa» Ato.rt.mlri KUtDrva Sanal vak f ı 
loaam» çocuklar Vakfı 
MakadonvA Odcmanlarl Konur Va Dayanışma Damanl 
IMIalva Haoı B a M a * Van Kuttur Markar l Vakfı Oanal Markarl 

UM* Ennım Vakfı 
Smlrilk rcjcllart Damanl 

»İr Cukan Abdal Kilittir Damafil 
>aWıMa nabaklar I d n B a l a Damanı 
MntıMı Umut Vakfı 

Savh SabanH Vak KO*Or Vakfı 

raknlKENUm Vakfı 
r *MA 
Tokat M v a Ucalarl ESlum. KOkOr v a Boaya! Vardım Vakfı 

I H T C a n * Va Canctk Vakf ı 
lUanKOkOr Vakfı 
rokaUrt Haktan Damanl (Ankara» 
rovatldvl Koruma Damanl (latnnb.J) 

norkAvanfar Vakfı 

rom DOnvan V a n r t a r v a Sarmlkarlan Vakf ı r rORKSAV) 
rork üdahlyat Vakfı 
TUrtc KoHlaı Damaftf Oana l M a m a d 

2 0 0 1 
K.D.O. 

tUM.TSO 

0 .090 
. OJİSO 
raıuyo 
ao_28n 
Oa.B'OO 
OO.SOO 
oa.Boo 
BO.BOO 
DS.SDO 
20LS50 
2O.SS0 

142 .029 
turno 
94 .179 
oa.oso 

1 . j r i 5 7 » 
3L09S 
1.070 
yjıoo 
4 , 0 2 » 

4.B2S 
4.D2S 
2-OSS 
1.DTO 
4 . 0 2 9 
O.OSO 
O.B90 
1 .070 

1B.71S 
0 . 6 6 0 
* . 0 2 8 
O.OSO 

IO.TOÖ 
3 . 0 9 3 
4 . 0 2 9 
O.BSO 
o.eao» 
3 . 0 4 0 ] 
».«sol 
4 .02S1 
a.ossg 
o.esoı 
4 . 0 2 S İ 

1 .0701 
» . 0 4 0 j 
4 .02S1 
S.oaofl 
4.02SH 

oesol 
1 . 0 7 0 I 
2J>SS| 
4 . 0 2 S İ 
1.0TO] 
o.osol 
3 . 0 4 0 I 
1.070J 
o.ssog 

2 4 . « 2 S | 
4 .02S 
4 . 0 2 » 
4 . 0 3 5 
r.noo 
2.D9S 
3.09S 
4 J O S 

20.SS0 
4.B2S 
0.83O 
a.oos 
O.OOS 
o.eso 
1 .070 
4 .02S 
« .00» 
4J»2* 
0.B8O 
a.oas 
D.BSO 
o.nıto 

1 7 . 7 3 0 
2 4 . 0 2 9 

D.nao 
| 4.D2S 

I 2 J W 9 
• O.BSO 
• DO» 
d 1 0 . 7 0 0 
| 1 .070 
• OJMK» 
g ı.o7o 

•I.OTO 
a.aos 
S . I U » 
4 . 0 2 » 
1 .070 
O.OSO 
O.S0O 
4 . 0 M 
2.0SS 
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Doga jgaz P i yasac ı Kanunu Tasa r ı s ın ın Madde le r i ne g e ç i l m e s i i ç i n v e r i l e n oy l a 

Üye Sayısı : 550 
Kabul edenler : 215 
Reddedenler : 31 

- Çekimserler : 0 
Mükerrer oylar : 0 
Toplam : 246 
Açık Üyelikler : 8 Kabul edilmiştir.. Sıra S 

I 
£t. 
C/l 
I 

İli 
.Adana 
Adana 

.Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
At'yon 
Afyon 
Afyon 

S o y a d ı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLF" 
GÖREN 
GÖLEK' 
HALAMAN 
ÖZDEMİR " 
ÖZTÜ'RK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİ LA 

A d ı 
ibrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 

"ÂlT" " 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 

.Musa 
Arif 
Ali 

. İsmet 
; Recai 
: Mahmut Nedim 
jMahmut 
: Dengir Mir Mehmet 
! Mahmut 
; Hasan" 
; Mehmet 
'Sait 
.'Abdülkadir 
i İsmet 

Part i O y u 
Demokratik Soİ'PartîKABUL 
Anavatan Partisi JKABUL 
Fazilet Partisi i RED 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Doğruyol Partisi ]KATILMADI 
Fazilet Partisi ' "jİKATILMADl 
Demokratik Sorp'artÎKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa[KABUL 
Milliyetçi Hareket'PaÎKÂBUL 
Anavatan Partisi ' [KATILMADI 
"Demokratik Sol Part,KATİLMADİ 
Demokratik Sol PartİKABÜL 
Demokratik Sol Par t 'KABUL 
Mjlliyetçi Hareket Paj KABUL 
Doğruyol Partisi [KATILMADI 
Anavatan Partisi [«ATILMADI 
Fazilet Partisi _ ;KATILMADI . 
Fazilet Partisi ] R E D ' 
Milliyetçi Hareket PaÎKÂBUL 
Fazilet Partisi ' RED 
Fazilet Partisi İKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Doğruyol Partisi İKATILMADI 



ili 
Afyon 
'Afyon 
Afyon 

; Afyon 
.Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
'. Amasya 
•Amasya 
Amasya 
.Amasya 
.Ankara 
Ankara 

i Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
İSİN 
KONYAR 
iŞEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 

^AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİ 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDUK 
'ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 

•Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 

S Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz . 
Melda 
ŞafretArıkan 

M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Demokratik Sol Part 1 KATILMADI 
Anavatan Partisi |KATILMADI 
Anavatan Partisi • KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pal KATILMADI 
Fazilet Partisi ; KATILMADI 
Doğruyol Partisi 'KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa;KATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
Milliyetçi Hareket Pai KATILMADI • 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi 'RED 
Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa; KABUL 



İli 
^Ankara 
: Ankara 
i Ankara 
; Ankara 
jAnkara 
: Ankara 
: Ankara 
: Ankara 
i Ankara 
; Ankara 
ı Ankara 
i Ankara 
İAnkara 
jAnkara 
İ Ankara 
|Ankara_ 
Ankara 
Antalya 
Antalya_ 
Antalya_ 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
İçİÇEK 
•ERDAL 
JĞORKAN 
jGÜROCAK 
•IŞIKLAR 
HÇLİ 
JKÜÇÜK 
[ÖZDEMİR 
İÖZDOĞÜ 
.PAÇACI 

[ŞAN AY" 1 
ISEÇKINER ' 
JSEZER" 
JTÜMEN 
İULUCAK '"_ 
*ÜIÛĞBAY "̂ ~ 
• ;YÂHNIC [ 

jAYDOĞAN 

"•BAYSARİ _ 
'ÇELEN" " _ 
'ÇELİK '_ 
:GÜRDAL 
' M Ü D E R R İ S Ö Ğ L U 

| Adı 
Cemil 
Birkan 

~Üİüç~ 
Ayşe 

~ Â l i ' ~ _ " 
ı H.Tayfun 
Abdurrahman 
i Hayrettin 
ıEsvet_ 
ıMustafa Cihan 

[Eyyüp_ 
" Yücel _ 
" M . Zeki 

Aydın__ 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 

ICengiz. 
[Mehmet 

" " ş £ l i h " ' 

Kemal 
ibrahim 

Osman 

Parti Oyu 
' Fazilet Partisi KATILMÂ5T 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 

' Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL " 

' Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 

".Demokratik Sol Part KABUL 
'Doğruyol Partisi KATİLMADİ 
'Fazilet Partisi KATILMADI" 
"Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 

'Demokratik Sol Part KABUL 
• Fazilet Partisi RED 
:Demokratik Sol Part KABUL 
; Milliyetçi Hareket Pa KATILMAüT 
: Anavatan Partisi KATILMADI 
'Doğruyol Partisi KATİLMADİ! 
Doğruyol Partisi KABUL 

: Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 

"Milliyetçi Hareket Pa KABUL 

'~ 

" 

~ 
, 

" 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

i Soyadı 
IOKUTAN 
şSAYIN 
;ŞAHİN 
ıTOSKAY 
.ÜNAL 

: VURAL 
İBAYRAK 
EKİNCİ 

İALTINKAYA 
DİKMEN 
:GÖNÜL 
İKUMCUOĞLU 
iONGUN 
:PİŞKİNSÜT 
:UZUNIRMAK 
;YALOVA 
iAYTEKİN 
; GÖKMEN 
GÜLTEKİN 

:GUNER 
KALKAN 

;KANBER 
'KARAHAN 

Adı 
i Mehmet Zeki 
•Ahmet Sancar 
j Metin 
.'Tunca 
| Nesrin 
[ Mustafa 
ı Ergün 
i Hasan 
.Cengiz 
ıHalit 
•Ali Rıza 
Ertuğrul 

i Bekir 
İSema 
i Ali 
pYüksel 
î İlhan 
i Aydın . 
!Numan 
:Ağah Oktay 
î Hüseyin 
•Tamer 

' M. Güven 

Parti Oyu 
; Fazilet Partisi i KATILMADI ' 
1 Demokratik Sol Part [KATİLMADİ "_ 
İ Demokratik Sol Part j KATILMADI 
: Milliyete^ Hareket PalKATILMADİ"' 
Milliyetçi Hareket Pa • KABÜL_ 

• Demokratik Sol Part i KABUL ^ 
Demokratik Sol Part \m$&$ft$8 C A 6 I / L 
Doğruyol Partisi • KATILMADI 
Anavatan Partisi İKATILMADI 

' Demokratik Soî Part JKATILMADI 
:Doğruyol Partisi ÎKATIÜMDI 
Demokratik Sol Part j KABUL 

: Milliyetçi Hareket PajKÂBUL 
• Demokratik Sol Part iKATILMADI 
Miİliyetçi'Hareket Paı KABUL 
Anavatan Partisi Ks3g^3^gl fc/JÖ</t, 
Doğruyol Partisi KATILMADI . 

. Milliyetçi Hareket Pa KABUL" 
Demokratik Sol Part i K A B l V 

Anavatan Partisi İKATILMADI 
Milliyetçi Hareket PajKÂBUL" 
Demokratik SolPart JKATILMADI 
Demokratik Sol Part İKATILMADI 



İli Soyadı Adı 
.Balıkesir 
Balıkesir 

.Bilecik 
Bilecik 

•Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

.Bitlis 

.Bitlis ' 
Bitlis 

•Bitlis 
Bolü 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 

: Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Bursa 

OZGUN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 

.YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 

.ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 

'KARSLIOĞLU 
:ÖZCAN 
;COŞKUNER 
:MACİT 
• ÖRS 
ARABACI 
'BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

: İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 

' Necati 
Yahya 
•Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Afi'Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

; JParti Oyu 
"i Fazilet Partisi RED ' ~ 
JDoğruyorPartisi KABUL _ 
İMilliyetçi Hareket" PaKATILM'ADI 

1 Demokratik Sol Part: KABUL 
JFazilet Partisi \ KATİLMADİ 
[Fazilet Partisi _ KATILMADI 
JDoğruyol Partisi KATILMADI 
| Doğruyoî Partisi KATILMADI 

"ÎFaziletPartisi _ " 'KATILMADI 
i Anavatan Partisi :KABUL 

"[Milliyetçi Hareket Pa;KABUL ' " " 
"[Fazilet Partisi ~_~ •KATİLMADİ " ~ 

Doğruyoî Partisi ^KATİLMApi 
' Demokratik Sol Part:KABÜL "_J 

"Milliyetçi Hareket PajKABUL " 
" Milliyetçi Hareket Pa;KATİLMADI 
"İDemokratikSoİ PartlKABUL " 

Doğruyoî Partisi İKABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 

" Demokratik Sol Part îKATILMADI 
_ Fazilet Partisi' -KATİLMADİ 
_ Demokratik Sol Part j KATILMADI 

Fazilet Partisi İKATILMADI' 



1 

(SI 

o 
1 

• 

İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankın 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
ı 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇlOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 

"YALÇINBÂYTR 
'ERSÜMER ' 
K1RBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 1 

: KARAGÖZ 
•KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 

•HATİBOĞLU 
KARACA ' 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz__ 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 

T Parti 
4- -—i ! Demokratik Sol Part 
! Demokratik Sol Part 
i Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

ibemokratık Sol Part | KATILMADI 
•ÎDoğruyol Partisi ^KATILMADI 
i Anavatan Partisi "İKABUL 
Fazilet Partisi jRED 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 

.Anavatan Partisi İKABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi İKATILMÂDI 
Anavatan Partisi İKABUL 
Demokratik Sol Part;KATILMADI 
Doğruyol Partisi : KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pas KATILMADI 
Fazilet Partisi jRED 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Doğruyol Partisi İKATILMÂDI 

Abdulhaluk Mehmet Milliyetçi Hareket Pa-KATILMADI 

Yisin . 
Melek DENLİ " 
Vahit 
Beyhan 

Fazilet Partisi JRED 
Milliyetçi Hareket PaJKABUL 
Milliyetçi Hareket Pa; KABUL 
Anavatan Partisi -KATILMADI 

" 

— 



1 
ı—ı 

I 

İii 
i Denizli 
i Denizli 
: Denizli 
: Denizli 
I Denizli 
.Denizli 
ı Diyarbakır 
: Diyarbakır 
; Diyarbakır 
s Diyarbakır 
İDiyarbakır 
i Diyarbakır 
i Diyarbakır 
'Diyarbakır 
'Diyarbakır 
[Diyarbakır 
: Diyarbakır 
: Edime 
: Edime 
Edime 
Edime 

i Elazığ 
Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ , 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOGLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 

GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salım 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 

• Sebğatullah 
Salih 

.Abdülsamet 
Evren, 
Ali Ahmet 
Mtistafa 
Şadan 
Mehmet 

' Mustafa 

Parti i Oyu 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
İKABUL 

Doğruyol Partisi ] K £ ^ ^ a g f tf[&/u 
Milliyetçi Hareket PajKABUL 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Fazilet Partisi ı RED 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi iKATILMADI 
Doğruyoİ Partisi İKATILMADI 
Anavatan Partisi İKATILMADI 
•Fazilet Partisi ÎRED 
Anavatan Partisi iKATILMADI 
Fazilet Partisi İKATILMADI 
Anavatan Partisi İKATILMADI 
Doğruyol Partisi İKATILMADI 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Anavatan Partisi ;KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa KABUL 



İli 
İ Elazığ 
! Elazığ 
İ Elazığ 
i Erzincan 
i Erzincan 
• Erzincan 
; Erzurum 
Erzurum 

.Erzurum 
Erzurum 

; Erzurum 
Erzurum 

: Erzurum 
=Erzurum 
: Eskişehir 
; Eskişehir 
•Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
"AKSU 
KARÂKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 

rESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BUYUKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif _ 
Ali Rıza 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
•Sebahattin 
Zekî 
Lütfü 

.Ayvaz 
: Mücahit 
'İsmail 

Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

I Fahrettin 
iAslan 
İCezmi 
i Necati 

Doğruyoj Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

^ Milliyetçi Hareket Pa 
; Demokratik Sol Part 
i Bağımsız Milletvekili 

-i 

i Mehmet Mail 
I İbrahim Yaşar ; Anavatan Partisi 
Mahmut 
Süleyman Servet 

i Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Mfehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL " 
KABUL"' 
RED 
RED 
KABUL '_ 
KABUL"__ 
KATILMADI 
K A B U L ' _ ' 

KABUL/ 
K A B U L _ 
K A B U L _ 
KATİLMADİ 
KABUL __" 
KATILMADI" 



il' 
•Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 

.Giresun 
Giresun 

•Giresun 
'Giresun 
; Gümüşhane 
•Gümüşhane 
•Hakkari 
Hakkari 

• Hakkari 
: Hatay 
•Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

i Soyadı 
İKONUKOĞLU 
İOZDEMİR 
TAŞAR 

İTİRYAKİ 
•YILMAZ 
:AKGÜN 
İLÇELİK 
• KARA 
iYAMAN 
;ZAİMOĞLU 
DOĞAN 

: YAŞAR 
i PARLAK 
;PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 

: AYKUT 
ÇİRKİN 
DONEN 

•GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
M1STIKOĞLU 

"l " Adı 
'İbrahim 
!Ali 
"Mustafa Rüştü 
! Mehmet Hanifi 
[Mustafa 
!Hasan 
jTurhan 
i Burhan 
; Mustafa 
iRasim 
ILütfi 
\ Bedri 
İ Evliya 
;Mecit 
i Hakkı 
.Namık Kemal 
i Hakkı Oğuz 
•Süleyman Turan 
ı Mehmet 
ı.Mûstafa 

Ah 
i Metin 

-Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part j 
Anavatan Partisi \ 
Milliyetçi Hareket Pa! 
Doğruyol Partisi '. 
Fazilet Partisi ! 

Demokratik Sol Part i 
• -4 

Fazilet Partisi i 
Anavatan Partisi ! 

Oyu 
KATILMADT 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATıLMADı 
KATTLMADI_ 
KATILMADI 
KATıLMADı 
KABUL' 
KATILMADI 
KAT]LMADI_ 
KABUL" _ 
KABUL ~ _ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL' 
KATILMADI 
KABUL _ 
KATILMADI 
RED 
KABUL" " 
RED 
"KABUL" 



1 
1—» 

4*. 
| 

İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MÛMCU ' 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazı 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
FSdlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

J^arti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 

KATİLMADİ " 
KABUL" ' " ' 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL" 
j& feSS^! } bûg c 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI ' 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL " 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI -
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



1 

(A 
1 

İH 
•İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

; İstanbul 
İstanbul 

1 İstanbul 
i İstanbul 

: İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

| .İstanbul 
! İstanbul 
! İstanbul 
' İstanbul 

, istanbul 

; "İstanbul 
! İstanbul 
; İstanbul 

İstanbul 
; İstanbul 

Soyadı 
AL 
.ANDİCAN 
•ATEŞ 
:AYAYD1N 
:AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 

.BAŞEĞMEZ 

.BUDAK 
•COŞKUN 
• ÇAĞAN 
ÇAKAR 

•ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 

.DÜZ 
İECEVİT 
EMRE 

:ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 

•GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel . 
Mehmet Fuat 
Bû'lent Ersin 
Mehmet 
Zafer 

İrfan 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi RED 
Anavatan Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Nazile! Partisi KATİLMADİ 
Fazilet Partisi KATILMADI '" 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Bağımsız Milletvekili.KABUL 
Demokratik Sol Part .KATILMADI 
Fazilet Partisi 'KATILMADI • 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part KATİLMADİ 

Fazilet Partisi KATILMADI 
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İli 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENÖĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
.TUZCU 
;TÜRKER 
.VERKAYA 

: YAĞIZ 
jYALÇINTAŞ 
:YAZICI 
=YUMAKOĞULLARI 
İZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 

'BIÇAKÇIOGLU 
.ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler . 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti i Oyu 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Demokratik Sol Part;KABUL 
Demokratik Sol Part-KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi "KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Anavatan Partisi KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI • 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 

Anavatan Partisi &£^^^A&lfi(/L 
Demokratik Sol Part KABUL 



İli 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

: İzmir 
i İzmir 
'• İzmir 
i İzmir 
İzmir 

! İzmir 
İzmir 

: İzmir 
: İzmir 
:Kars 
Kars 

•Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL" 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROGLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 

DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay. 
İlhan" 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL, 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL " 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sof Part KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
DemokratikSol Part'KATILMADI 

'Doğruyol Partisi KATILMADI 
~ Demokratik Sol Part KABUL" 

: Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa'KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part KABUL 

•Anavatan Partisi KABUL 
! Demokratik Sol Part KABUL 



İli 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kaysen 
Kaysen 
Kaysen 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kaysen 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
İSERDAROĞLÜ 
İTEKİNEL 
! BAKTIR 
İCEM 
;ÇAKMAKOGLU 
:ESEN 
;GÜL 
•KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
: KARAGÖZ 
:ÖZBİLEN 
•TEKİN 
.HAYKIR 
MİRZAOĞLU 

.TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
ismail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet. 
Mehmet 
Hâîıl 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi :KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

• Doğruyol Partisi 

KABUL 

KABUL 
KATILMADI 

Fazilet Partisi ; KATILMADI 
Fazilet Partisi -KATILMADI 

• Milliyetçi Hareket Pa.KABUL 
Milliyetçi Hareket PajKATILMADI 

: Demokratik Sol Part | KABUL 
i Anavatan Partisi 
] Demokratik Sol Part 
; Milliyetçi Hareket Pa 
1 Milliyetçi Hareket Pa 
! Demokratik Sol Part 
! Doğruyol Partisi 
| Demokratik Sol Part 
i Fazilet Partisi 
! Demokratik Sol Part 
! Milliyetçi Hareket Pa 
i Anavatan Partisi 
| Fazilet Partisi 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



ili 
Kocaeli 

'Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 

•Konya 
Konya 

.Konya 
•Konya 
•Konya 
iKonya 
:Konya 
iKonya 
jKonya 
jKonya 
[Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL • 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
•KARAKUŞ 
KARAKUYU 

Adı 
M. Turhan 

: Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Alimet 
Emin 
Şeydi 
İsmail 

Parti 
• Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

. Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

.Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

' Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

f 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI" 
KATILMADI" 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
R E D ' y , 
KABUL"" 
KATİLMADİ 
KABUL~ 
RED ' 
KABUL"' 
KATİLMADİ 
KABUL"" " " ' ™ 

KATILMADI' 
KATILMADI _^_~_ 
KATILMADI' __"_ 
KATILMADI _ '_ 
KATILMADI 
KABUL" " __" '_ 
KABUL '_ _ " _ 
KATILMADI " 
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1 i 

7 \ 

i 
3 

I 
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; • 

İli 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Soyadı 
: AKDOĞAN 
.ASİLTÜRK 
İCANBAY 
jCOŞKUN 
•DURHAN 
.KUTAN 

"ÖZAL" ' 
AKÇALI 
iAKGÜL 
:ARINÇ 
İBOZDAĞ 
İÇETİNKAYA 
= ENÖZ 
i GÜLAY 
İPAKDEMİRLİ 
jSERDENGEÇTİ 
1 YAZAR 
! DOĞAN 
İDOĞAN 
İKAMALAK 
İKAYA 
| KOCABAŞ 
JÖZBAŞ 

Adı 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni ' 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Edip 

Parti Oyu 
.Anavatan Partisi KABUL 
! Fazilet Partisi KATILMADI 
'• Fazilet Partisi RED 
•Milliyetçi Hareket Pa" KABUL 
•Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
: Fazilet Partisi KATILMADI 
1 Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
:Doğruyol Partisi KABUL 
•Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
:Fazilet Partisi -KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 

. Doğruyol Partisi • KATILMADI 
i Milliyetçi Hareket Pa-KABUL 
, Demokratik Sol Part: KABUL 
ı Anavatan Partisi ; KATILMADI 
j Milliyetçi Hareket Pa: KATILMADI 
! Demokratik Sol Part: KABUL 
i Anavatan Partisi KATILMADI 
! Fazilet Partisi KATILMADI 
i Fazilet Partisi KATILMADI 
• Milliyetçi Hareket Pa:KABUL 
; Doğruyol Partisi : KATILMADI 
: Milliyetçi Hareket Pa KATİLMADİ 
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(Si 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu_ 
Ördu_ 
Ordu_ 

İ Ordu 
|Rize_ 
İRize_ 
i Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 

Soyadı 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYÜRT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI' 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 

SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDİN 
CENGİZ 

ÇAKAR 
ÇINAROĞLU 

Adı 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
E v üP 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 

Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Arimet 
Tarık 
Mehmet 
Vedat 

Parti s Oyu 

Demokratik Sol PartJKABUL 
'Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
•DemokratikSol r^artÎKÂBÜL 
"Milliyetçi Hareket PaÎKATILMADI 
'Fazilet Partisi" ' i KATILMADI 
Anavatan Partisi 'KATILMADI 
Demokratik SdPart jKABÜL" 
Doğruyol Partisi İ KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi. 

" Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

iKABUL 
TKATILMADI 
[KABUL_" ' 
ıKATıLMÂDI' 
İ'KATILM'ADI' 
•KATıLMADı" 
!KABÜL_ ~ 

Demokratik Sol PartİKATILMADJ 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa:KABÜL_ "" 
Demokratik Sol Part KABUL 



1— jli 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ ' 
Tekirdağ 

Tokat 
Tokat 

Soyadı 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDİN 
YARAYAN 
BOSTANCIÖĞLU"" 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 

Adı 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Âbdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Eh'is 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi -KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi : KATILMADI 
Fazilet Partisi RED 
Fazilet Partisi" KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

Demokratik bol Fart ea2£s2?i*pnpı fcwa«/(. 
Doğruyol Partisi .KATILMADI 
Anavatan Partisi KABUL 
Milliyetçi HaTekefPa' KATILMADI 
Fazilet Partisi -KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sof Part KABUL 
Fazilet Partisi. KATILMADI 
Fazilet Partisi KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part KATİLMADİ 
Demokratik s'ofPart 'KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa" KABUL 



ili 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon • 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

j Soyadı 
ÎDÂĞCIOĞLU 
[DOĞRU 
ÎEREK ' 

ıM. 

Adı 
Ergün 

İSOBACI 
İAŞIK ' 
[BAŞARAN 
JBIÇAKÇIOĞLU 
JÇELEBİ 
I MALKOÇ 
ITLJNCER 
•TÜRK ' 
TGENÇ 
JGÜNDOĞAN "' 
jAKMAN 
jBUCAK" 
TCEVHERİ " 
'ÇAKMAKLI 
'GÜLPİNAR 
•GÜNEŞ • 
JZOL " ~ 

!KÂRAVAR J 
'YÂLÇINKAYA_ 
'YANMAZ 

•Reşat__ 
İAIiŞevki 
İ Bekir 

Jyüp 
:Ali_Kemal 
İ Orhan 
i Nail " ' 
ı Şeref 
jAli Naci 
i Hikmet Sami 
Kamer _ 
Bekir 

j Yahya 
! Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer _ 

Eyyüp.Cenap_ 
I Mehmet 
ŞikaT ~ 
: Ahmet _ 
|Mehmet_ 
î Mustafa Niyazi 

Parti 
Fazilet Partisi 

-Milliyetçi Hareket P 
Doğruyol Partisi 

i Fazilet Partisi 
: Anavatan Partisi 

-

Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket P 
Milliyetçi Hareket P 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 

a KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

a KATILMADI 
a" KABUL 

'KATILMADI 
İDoğruyol Partisi KATİLMADİ 
i Demokratik Sol Part KATILMADI 

- Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket P 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

i KATILMADI 
: KATILMADI 
'KATILMADf 

a" KATİLMADİ 
•KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 



Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
:Van 
•Yozgat 
•Yozgat 
iYozgat 
İYozgat 
; Yozgat 
: Yozgat 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 

DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 3 

85 İNCİ BİRLEŞİM 

17.4.2001 SALI 
Saat: 15.00 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen 413 sıra sayılı Avukatlık Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Görüşülme ve Oylamalarında: 
a) Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının 25'er maddelik 4 bölüm 

halinde (1 inci maddeden 26 ncı maddeye kadar birinci bölüm, 26 ncı maddeden 51 inci maddeye 
kadar ikinci bölüm, 51 inci maddeden 76 ncı maddeye kadar üçüncü bölüm ve 76 ncı maddeden 
sonrası dördüncü bölüm) görüşülmesi; 

b) Tasarının tümü üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
20'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika; bölümler üzerinde Gruplar, Komisyon ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmaların 10'ar dakika olması; 

c) Bölümler üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümetin birer, Milletvekillerinin de bir önerge 
verebilmesi, 

d) Maddeler okunmaksızın sadece yukarıda belirtilen bölümlerin ayrı ayrı oylanması ve 
bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü halinde o bölümün kabul edilen önerge ile birlikte 
oylanması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 16.2.2001 tarihli 60 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * Dışişleri Komisyonu 
17.4.2001 Sah 19.4.2001 Perşembe 
Saat: 14.00 Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu * Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
18.4.2001 Çarşamba 19.4.2001 Perşembe 
Saat: 14.30 Saat: 10.30 
19.4.2001 Perşembe 
Saat: 11.00 
24.4.2001 Sah 
Saat: 14.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
85 İNCİ BİRLEŞİM 17.4 . 2001 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline,Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisinin (2/568), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi 

2. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/523), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan 
Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

3. - Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifinin 
(2/282), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2--ÖZEL GÜNDEMDE YER 

>Ctk 
>qp 

3 - S E Ç İ M 

ALACAK İŞLER 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/13) 

3. - 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) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

5. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonlann yasa dışı olarak 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlanndan baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tanm sektörünün sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılanndaki balık çiftliklerinin neden 
olduğu zararlann araşünlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

13. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım 
Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

16. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

17. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

- 4 -



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

20. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası tarafından 
desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

21. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek veren ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

22. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının nedenlerinin ve 
göçten kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) 

23. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, özel sektörü teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

24. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

25. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

26. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel 
kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

27. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi 
kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

28. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

29. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

30. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

31. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

32. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı aracı 
kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

33. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlannın 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

34. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddiaları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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35. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

36. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca 
ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

37. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamaları üzerindeki 
parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) •' 

38. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsalarla 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

39. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/53) 

40. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

41. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

42. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalarının incelenmesi 
ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

43. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay 
üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

44. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli Önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

45. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikâyet iddiaları ile bu vakıfların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

46. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 
günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/61) 

47. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan 
politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm 
yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

48. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfukar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

49. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin korunması, 
kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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50. - Samsun Milletvekili Musa Uzünkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları 
ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/65) 

51. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangmlann zararlarını en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

53. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

54. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

55. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

56. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen 
olaylann ve sorumlulannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

57. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

59. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

60. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 

61. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tanm sektörünün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunlann araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

62. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazınm Türkiye 
içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sürülen iddiaların araştınlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 

63. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

64. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 
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65. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

66. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, 
Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

67. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

68. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

69. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

70. - Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/95) 

71. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

72. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştınlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

73. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması ve özlük haklannın iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

74. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

75. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

76. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için 
alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/101) 

77. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

78. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

79. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 
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80. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

81. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunlann 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

83. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştınlarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

84. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

85. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

86. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

87. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

88. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci; İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

89. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

90. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

91. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

92. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Annç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

93. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanlann durumlarının 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

94. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

95. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SİT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

96. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunlann 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

97. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan 
geri kalmışlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 
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98. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

99. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 67 arkadaşının, Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel 
ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

100. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

101. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, İstanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

102. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanlan ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

103. - Balıkesir Milletvekili îlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ' 
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

104. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır İlinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

105. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tanmsal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

106. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

107. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 

108. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve 
denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

109. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

110. - Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

111. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaşının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, kültürel 
ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

112. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

113. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

114. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm 
boyutlanyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 
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115. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve 
kullanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/143) 

116. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

117. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

118. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

119. -Çanakkale Milletvekili SadıkKırbaş ve23 arkadaşının, ekonomideki kayıtdışılığın tüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

120. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

121. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

122. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve 
zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

123. - Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 

124. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel sorunlanna çözüm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlannın durdurulmasının nedenlerinin araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

125. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalannın denkliği konusunda çıkan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

126. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunlann 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

127. - Çankm Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

128. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Batman İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

129. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) 
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130. - istanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/158) 

131. - Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Annç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni 
soykırımı iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

132. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklilerin özlük haklan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/160) 

133. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

134. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

135. - Fazilet Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

136. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 31 arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

137. - F.P. Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Çorum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, özürlülerin sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/16) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde 
meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardımların kullanılması 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

139. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz Enerji Operasyonu ile 
gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/166) 

140. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sosyo-ekonomik ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

141. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 Arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddiaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

142. .- Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 26 arkadaşının, Devlet Memurluğu Sınavıyla ilgili aksaklık 
ve usulsüzlük iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

143. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 33 arkadaşının, korunmaya muhtaç ve sokak çocukları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

144. - İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu ve 23 arkadaşının, Türk dilinin ve müziğinin 
korunması ve yozlaşmasının engellenmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarıncabir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

145. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 30 arkadaşının, ekonomik ve malî durum konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel çalışma açılmasına ilişkin 
önergesi (8/17) 

146. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 29 arkadaşının, Batman İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 
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147. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 30 arkadaşının, Samsun-Çarşamba Ovası yakınlarındaki 
bakır ve gübre fabrikalarının çevreye etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) 

148. - Adana Milletvekili Ali Gören ve 35 arkadaşının, müfredatın ve ders kitaplarının yeniden 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

149. - Batman Milletvekili Faris özdemir ve 24 arkadaşının, Güneydoğu Anadoludaki tütün 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

150. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 101 arkadaşının, Ermenilerin Ağrı İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve Ağrı Dağı üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/176) 

151. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu ve 57 arkadaşının, Ermenilerin Erzurum İlinde yerli halka 
yaptıkları mezalimin araştırılması ve Erzurum üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

152. - Kars Milletvekili Arslan Aydar ve 32 arkadaşının, Ermenilerin Kars İlinde yerli halka yaptıkları 
mezalimin araştırılması ve bölge üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/178) 

153. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 35 arkadaşının, Ermenilerin Bitlis İlinde yerli halka 
yapmış oldukları mezalimin araştırılması ve Bitlis üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

154. -Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 31 arkadaşının, Adıyaman İli Besni İlçesindeki tarihî 
ve kültürel varlıkların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

155. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan ve 21 arkadaşının, Balıkesir'in Dursunbey İlçesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

156. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 22 arkadaşının, İstanbul'da su havzalarının korunması ve 
kirliliğin engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

157. - Van Milletvekili Ayhan Çevik ve 21 arkadaşının, Ermenilerin Van İlinde yerli halka yapmış 
oldukları mezalimin araştırılması ve Van üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/183) 

158. - Muğla Milletvekili Hasan özyer ve 20 arkadaşının, Muğla İlinin balıkçılık, tarım ve turizm 
açısından sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

159. - Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül ve 22 arkadaşının, Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (RAMSAR) eklerinde sayılarak uluslararası koruma altına 
alınan Gediz nehrinin incelenerek sulak alanlarla ilgili ulusal çevre stratejisi ve eylem planı oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/185) 

160. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 29 arkadaşının, tarihteki Türk ve Ermeni ilişkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

161. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs ve 20 arkadaşının, Burdur İlinin bazı sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

162. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 54 arkadaşının, YÖK'ün Fatih Üniversitesi ile ilgili kararı 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

163. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, vakıfların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 
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164. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 29 arkadaşının, Kamuya personel alımında uygulanan 
merkezi sınav sistemi hakkındaki usulsüzlük ve aksaklık iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci 
ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

165. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye İlindeki orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

166. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal ve 20 arkadaşının, Osmaniye tündeki yerfıstığı üretiminin ve 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 
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1 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (22) 

2 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) (2) 

3 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

4 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) (1) 

5 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine 
uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

6 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

7 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban İmam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

8 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Sivrice öğrenci pansiyonuna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) (1) 

9 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci 
pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) (1) 

10 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi vakıf öğrenci yurduna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (1) 

11 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Beldesinin ulaşımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) (l) 

12 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köy 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

13 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 
yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

14 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sanbaşak Köyü 
İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

15 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 
köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/586) (1) 

16 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayırı Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

17 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

18 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

19 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

20 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

21 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köylerin 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) (1) 

22 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

23 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) (1) 

24 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

25 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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26 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 
suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) (1) 

27 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 
ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) (1) 

28 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü Okulunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (1) 

29 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

30 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

31 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) (1) 

32 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) (1) 

33 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) (1) 

34 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sancan Beldesinin ve 
köylerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

35 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

36 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

37 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 
okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

38 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Gündeğdi Köyünün 
sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

39 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

40 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

41 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

42 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 
Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

43 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde 
bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

44 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

45 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 
sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

46 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 
imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 

47 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

48 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 
sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

49 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 
kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

50 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 
yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

51 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 
sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

52 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

53 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında 
uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
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54 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ 

İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 
55 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 
56 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 
57 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 

projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 
58 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 

İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
59 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 
60 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde 

uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
61 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 
62 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve 

ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 
63 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 

Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
64 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Arıcak ilçelerinde 

boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 
65 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 
66 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 

ilçelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktanna ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 
67 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin ulaşımına ve Ankara-Gölbaşı-

Şereflikoçhisar-Aksaray-Ulukışla arasında bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

68 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 

69 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 

70 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilan ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

71 . -Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

72 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

73 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

74 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

75 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özel bankalardaki hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

76 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basm 
mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

77 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

78 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

79 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, Göztepe-Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

80 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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81 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin 
engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

82 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman ilinde yapımı devam eden bazı 
hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

83 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki Tekel îçki Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

84 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 
SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

85 . - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

86 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 
telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

87 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve 
polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

88 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

89 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

90 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçmkaya'nın, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 

91 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçmkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki mayınlı tanm arazilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

92 . - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alınan geçici işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

93 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

94 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

95 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Eriç Köyü içme suyu 
şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

96 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

97 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 
göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

98 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

99 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel sektörde görev almalarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

100 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 
tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

101 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

102 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi ile 
tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

103 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

104 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın,.Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 
destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

105 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Îstanbul-Kınalıada'da bulunan aktarıcı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

106 . - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

107 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 
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108 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Tercan-Gevenli, Balıklı, Kemah-

Kemerkaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/716) 

109 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 
sınavlannda Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

110 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise 
sınavlannda Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

111 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, yurtdışındaki işçilerimizin hukukî sorunlarına ve 
1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

112 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, İstanbul'un fethi kutlamalanna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

113 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, nüfus müdürlüklerince alınan faks ücretlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

114 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) 

115 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluşlanna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

116 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

117 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Sigorta Teftiş Kurulu Samsun Grup 
Başkanlığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

118 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

119 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlanndaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

120 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin 
edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

121 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

122 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet 
yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

123 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

124 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

125 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açılmış 
ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

126 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihî ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

127 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer 
cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

128 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) 

129 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Af Tasansı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

130 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmlann sorunlanna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

131 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

132 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

133 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 
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134 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

135 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

136 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

137 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında köy hizmetlerinin 
payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

138 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde organize sanayi bölgesi 
kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

139 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

140 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

141 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 
Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

142 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

143 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

144 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

145 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

146 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 
uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

147 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

148 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

149 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)-

150 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üzere 
gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

151 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki vergilendir
meye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

152 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 
teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

153 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergi 
indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

154 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ve 
nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/772) 

155 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'in, Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği 
yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

156 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/775) 

157 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/776) 

158 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen Küçük Sanayi Sitesi altyapı 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

159 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Organize Sanayi Bölgesi etüt çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

160 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 
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161 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize ilindeki ürün araştırma ve yayın 

çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
162 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde hayvancılığın geliştirilmesi için 

yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) 
163 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki tarımsal projelere ilişkin Tanm ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 
164 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 
165 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Pazar ve Ardeşen öğretmen evi projesine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/784) 
166 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Merkez görme engelliler okulu projesine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
167 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki okul projelerine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 
168 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 
169 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 
170 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki içme suyu projelerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
171 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki kanalizasyon projelerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
172 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 
173 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen İçme Suyu Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/792) 
174 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
175 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

Rize'de yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 
176 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İller Bankasının Rize İlinde yürüttüğü projelere 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
177 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/796) 
178 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çamhhemşin - Ayder Ilıcası - Kavran Yaylası 

yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
179 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize - Fındıklı- Yeniköy Kanlıdere balıkçı 

barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/798) 
180 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
181 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Hastanesi inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
182 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 
183 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
184 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki konut kooperatiflerine ve kredi 

taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
185 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 
186 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
187 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
188 . - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil öğretim 

etkinlikleri programı ile ilgili kararma ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
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189 . - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yabancı 
dil öğretim etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 

190 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, ilköğretim okullarında uygulanacak yabancı dil öğretim 
programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

191 . - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Talim ve Terbiye Kurulunca dil öğretimi konusunda 
alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

192 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

193 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep - İslahiye ilçesinde bulunan Tekel Üzüm 
İşletme Fabrikası'nın depo olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

194 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

195 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinin balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

196 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

197 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

198 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

199 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

200 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

201 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

202 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) t 

203 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

204 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

205 . - Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil 
öğretim etkinlikleri programı konusunda aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/828) 

206 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşların bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) 

207 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısının ne zaman 
kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

208 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa - İznik ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

209 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

210 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

211 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

212 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, cep telefonu baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

213 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

214 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış 
yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

215 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 

216 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, afet kapsamına alınan yerlerin tespitinde 
uygulanan kriterlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 
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217 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü 
inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

218 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

219 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ayvacık-Suat Uğurlu Barajının yapımı ile kaçak 
bina durumuna düşen yapılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

220 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'm, başörtülü vatandaşların kamu kurum ve 
kuruluşlarının tesislerine ve dersanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/847) 

221 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin 
çıraklık yaygın eğitim programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/848) 

222 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, görevde on yılını dolduran yöneticilerin 
nakil işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) 

223 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki kapalı okul sayısına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

224 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

225 . - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

226 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

227 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) 

228 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ayaş Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/855) 

229 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havaalanının uluslararası 
taşımacılığa açılmasına ve Çeşme'ye bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/856) 

230 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic. A.Ş.ne verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/857) 

231 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı llıcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım 
mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

232 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı llıcak'ın, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin 
yatay geçiş haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

233 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı llıcak'ın, emekli bir albayın askeri mahkemede 
yargılanması sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

234 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı llıcak'ın, emekli bir albayın casusluktan yargılanması 
sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

235 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

236 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar 
Kurulu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

237 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/866) 

238 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

239 . - Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Ceyhan Depreminden sonra mağdur olan işyeri 
sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

240 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) 

241 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

242 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşilırmak'ın neden 
olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
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243 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

244 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

245 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

246 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Batı Trakya Türklerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

247 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Türk Telekom'un abone sayısına ve 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

248 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan 
paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) 

249 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

250 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

251 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, koruma görevi yapan polis memurlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

252 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

253 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

254 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici 
işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888 ) 

255 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, 14 Ağustos 2000 tarihindeki tabiî afet nedeniyle İller 
Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

256 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

257 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa TEDAŞ Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

258 . — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu 
ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

259 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İzriik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 

260 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

261 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

262 .- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının 
geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 

263 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki 
murakıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 

264 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp 
raporunun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

265 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

266 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

267 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın kamu bankalarından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

268 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basın 
mensupları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

269 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın 
mensupları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 
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270 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 
ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

271 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 
emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 

272 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlanna 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

273 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

274 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

275 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinde yürütülen 
hizmetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

276 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü'nün okul, lojman ve 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

277 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi 
eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

278 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay Barajı projelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

279 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediye ve tapu müdürlüklerinde yaşanan 
vergi tahsilat sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

280 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Keles, Harmancık, Büyükorhan, 
Orhaneli ilçelerinin yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

281 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı 
bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

282 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ileri 
sürülen ANDIÇ'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/923) 

283 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Şemdinli-Derecik beldesi arasında yapılacak 
karayolu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

284 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 

285 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretimde önerilen ders kitaplarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

286 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretim masraflarının devlet tarafından 
karşılanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

287 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, zorunlu eğitim uygulamasına uymayan velilerin 
cezalandırılmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

288 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 

289 . - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, ücretli usta öğreticilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

290 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

291 : - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) 

292 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankaların rehabilite edilip 
edilmeyeceklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/936) 

293 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) 

294 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst 
Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) 

295 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/939) 
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296 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca 
denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

297 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun 
oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 

298 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

299 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların 
ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

300 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden 
bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

301 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 

302 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah Öcalan'ın idam kararının 
TBMM' ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

303 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlannda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) 

304 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Batum tren yoluna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/948) 

305 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

306 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Af Kanunu Tasarısının öncelikle ele alınacak 
olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 

307 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 

308 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, öğretmen atamalarına İlişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

309 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

310 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Samsun-Hopa duble yoluna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 

311 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) 

312 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/956) 

313 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm 
yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 

3 1 4 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bazı kamu bankalarının giderlerine ve 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 

315 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Marmara Depreminde hasar gören 
okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

316 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

317 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen İnterbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/961) 

318 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Ekspres'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

319 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Kapital'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) 

320 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yaşarbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) 

321 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Etibank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/965) 
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322 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Esbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 
323 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Egebank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 
324 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Yurtbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 
325 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 
326 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/970) 
327 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/971) 
328 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
329 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/973) 
330 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/974) 
331 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/977) 
332 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/978) 
333 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası 

verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 
334 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/980) 
335 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/981) 
336 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/984) 
337 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/986) 
338 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/987) 
339 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/988) 
340 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/989) 
341 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
342 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/991) 
343 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/992) 
344 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/994) 
345 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/996) 
346 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/997) 
347 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/998) 
348 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1000) 
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349 . - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) 

350 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1007) 

351 ,. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1009) 

352 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

353 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1011) 

354 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1012) 

355 . - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015) 

356 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 

357 . - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin 
onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) 

358 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

359 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının 
işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

360 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

361 . - Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına 
kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) -

362 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticari sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1031) 

363 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, batık banka sahibi bir şahsın mali durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

364 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, sağlık memuru yetiştirme programı ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

365 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 
Halk Bankası'ndan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1040) 

366 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinaların yaş tespitine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

367 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda yapılan 
tayinlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

368 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sağlık ünitesi 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

369 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da 
uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

370 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 
Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

371 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) 

372 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

373 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

374 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) 

375 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
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376 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
377 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
378 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1053) 
379 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
380 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu 

çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 
381 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 
382 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 

yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
383 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 
384 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 
385 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
386 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
387 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 

projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
388 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik 

projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
389 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 
390 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 
391 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin içişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
392 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî idareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
393 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) 
394 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 
395 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 
396 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 
397 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
398 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
399 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2001 malî yılı bütçelerinden Adıyaman'daki 

bazı projeler için ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1076) 

400 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

401 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

402 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
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403 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, tiler Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

404 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alman belediye 
olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

405 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 
götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

406 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

407 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

408 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 

409 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

410 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

411 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

412 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

413 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

414 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin 
doktora tezinin kabulünden sonra iptal edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1092) 

415 .-İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale olan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

416 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

417 .-İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

418 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle 
ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

419 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 
Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

420 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1098) 

421 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

422 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

423 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAG-KUR irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

424 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

425 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 
alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

426 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'm, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

427 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'm, depremden zarar gören belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 

428 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

429 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
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430 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullarfnın, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

431 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan 
bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) 

432 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile 
bakım ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 

433 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 

434 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallara İlişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

435 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

436 . - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1115) 

437 . - İstanbul Milletvekili Ahmet GüzePin, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 
çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

438 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen 
gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

439 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) 

440 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) 

441 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, DSİ'nin Gaziantep'teki yatırım projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) 

442 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Belkıs-Nizip Pompaj Sulama Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

443 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

444 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı Projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

445 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesi Emniyet Amirliği binası 
inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

446 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Araban İlçesi Özel İdare İşhanı inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1125) 

447 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin 
görevden alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

448 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

449 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili basında 
yer alan iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

450 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul-Taksim'de yılbaşı gecesi meydana gelen 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

451 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Güngören Belediye Başkanlığınca bazı sokaklara 
Merve Kavakçı adının verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

452 . - Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün İnternet 
sitesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

453 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep İlindeki elektrik şebekesi projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

454 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep İlinde yürütülen okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

455 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'm, TEDAŞ tarafından Gaziantep İlinde yürütülen projelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

456 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ankara kent içi tren yolunda meydana gelen kazaların 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
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457 . - İsparta Milletvekili Ramazan GüFün, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve yeniden 
gözaltına alınıp tutuklananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

458 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı 
Güneş Taner ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

459 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Kayseri Emniyet Müdürlüğünce şehirlerarası 
otobüslerde kilometre hız sınırını iptal eden cihazlarla yakalanan otobüslere ve firmalara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

460 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, işyerlerinde özürlü kontenjanından işçi çalıştırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

461 . - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK'ün üniversite lojmanlarında oturanlarla ilgili 
yayınladığı genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

462 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

463 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

464 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) 

465 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1T47) 

466 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

467 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

468 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

469 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) 

470 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

471 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

472 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

473 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

474 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımı ile ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

475 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, elektrik üretim sözleşmesi yapılan bazı şirketlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

476 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, POAŞ Genel Müdürlüğüne güvenlik görevlisi 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

477 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, soru önergeleriyle ilgili yazışmalara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

478 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin yol sorununa ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) 

479 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin Aşağı Mahallesinin 
yerleşimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) 

480 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin yol sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 

481 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin çöp konteyneri ihtiyacına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

482 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Helvadere Kasabasındaki çalışmalara ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

483 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin sulama kanalı ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
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484 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 

485 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesindeki şeker pancarı üreticilerinin 
sorunlarına ve uygulanan kotaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

486 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İline bağlı bazı ilçelere mal müdürü atanmasına ve 
personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

487 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1176) 

488 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 

489 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesine bağlı köylerin branş öğretmeni 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

490 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İlindeki okullarda branş öğretmeni açığına ve 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 

491 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt ilçesiyle ilgili projelere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 

492 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray İli Güzelyurt İlçesinin turistik tanıtım sorununa 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) 

493 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, "Basında Bugün" isimli bültene ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1182) 

494 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Ballıca Ormanları hakkındaki bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) 

495 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) 

496 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, LPG'li araçlarla ilgili Danıştay kararının uygulanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

497 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın , norm kadro uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1187) 

498 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2000 Malî Yılı 
Bütçesinden camilere yaptığı yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

499 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Türkiye-İran doğalgaz boru hattı ihalesinin 
iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) 

500 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Türkiye-İran ve Samsun-Ankara doğalgaz boru 
hatları ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) 

501 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, Ordu İlinde devlet-vatandaş işbirliğiyle yaptırılan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

502 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, fındık alım fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1193) 

503 . - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, deniz ulaşımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1194) 

504 . - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'da kurulacak doğalgaz çevrim santrali projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

505 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın , türban yasağı gösterisine destek verdikleri iddiasıyla 
ceza verilen şoförlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 

506 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, YÖK tarafından KKTC YODAK Başkanına türban 
konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 

507 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Boğazlarda gemi geçişlerinin kontrolünü sağlamak 
amacıyla yapılacak kulelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

508 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının insan 
sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

509 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulan azot ve bakır fabrikalarının 
çevreye verdiği zarara yönelik açılmış davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1200) 

510 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'nin yeni logosuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1202) 
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511 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Ytldırım'ın, TPAO'nun faaliyetlerine ve Eskişehir'de 
yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

512 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, elektrik kesintilerine ve Porsuk Çayının 
temizlenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

513 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, enerji üretimine ve doğalgaz projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 

514 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir bağlantılı bazı karayollarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

515 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, esnaf, KOBİ ve sanayicilerin desteklenmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

516 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Şeker-lş kolunda çalışan geçici işçilere ve 
pancar üreticilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

517 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir ve Sivrihisar SSK hastanelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

518 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Emniyet personeline ve yerel yönetimlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) 

519 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve norm kadro 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

520 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Osman Gazi Üniversitesinin kadro sorununa ve 
sekiz yıllık eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1213) 

521 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, hayvancılığın sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) 

522 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, tarım ve hayvancılığın bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 

523 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve 
T.C. Ziraat Bankasına olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

524 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ve 
Eskişehir'e ayrılan miktara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

525 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK Hastanelerinde alınan muayene 
ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) 

526 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ücretlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

527 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Eskişehir İlindeki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

528 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Sulusaray ve Erbaa Horoztepesi'ndeki tarihi 
kalıntılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

529 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Turhal banliyö treni projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 

530 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Gölgeli ve Babaköy'ün, baraj köprüsü ihtiyacına ve 
Almus Barajının yol çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 

531 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İlinin bazı ilçelerinde yapılacak gölet ve dere ıslah 
çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

532 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'nın dağ ilçelerinde havza geliştirme projesi 
olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

533 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini yürüten 
şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

534 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince otobüslerde kullanılan 
Akbil uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

535 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'un ağaçlandırılmasında kullanılan ithal ağaçlara 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) 

536 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) 

537 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, görevden alınan Bakanlık Müsteşarı ile ilgili karara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 
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538 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa iline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) 
539 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar îzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
540 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzoPun, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
541 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
542 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
543 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
544 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
545 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) 
546 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 
547 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
548 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
549 . - Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine 

lişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
550 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut 

Yılmaz'm kardeşi hakkında dava açılması talebi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1251) 

551 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların 
diplomalarının denkliği ile ilgili sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 

552 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki köy yollarının asfaltlanması ve köy 
içme suyu projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 

553 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, ilaç bedellerinin ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1254) 

554 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan tapulama çalışmalarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 

555 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'daki Velodrom bisiklet spor sahasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

556 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, son on yılda yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

557 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tavsiyeli eğitim araçları listesine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

558 . - Muğla Milletvekili Hasan özyer'in, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

559 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, sel felaketine uğrayan Amasya-Yeşil Yenice ve 
Suluova'nın Yardım kararnamesi kapsamına alınmamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1260) 

560 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Türk Denizcilik Sektörüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1261) 

561 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, deniz taşımacılığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1262) 

562 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, amatör sporlar ve tesisleşmeye ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1263) 

563 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
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564 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelerin çöp sorununa ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1265) 

565 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, doğalgaz kullanımına ve enerji kaynaklarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

566 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki arıtma projelerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

567 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Kalkınmada Gençlik Projesine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1268) 

568 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, havaalanlarına iniş ve kalkış yapan uçaklardan alınan ücrete 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

569 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa'daki köy yolartna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1270) 

570 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, huzurevlerinde öğretmen istihdamına ve Bursa Sırameşeler 
spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

571 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, petrol şirketlerine ödendiği iddia edilen fazla paralara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

572 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kaçak olarak çalıştırılan çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

573 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, gelir vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1274) 

574 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, köy hizmetleri için alınacak araçlara ve köy yolarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) 

575 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel sayısına ve niteliklerine ilişkin Çevre Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1276) 

576 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmam Hatip liselerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1277) 

577 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa ilindeki işitme engelli öğrencilere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

578 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1279) 

579 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, gelir dağılımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1280) 

580 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, son ekonomik krize ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1281) 

581 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Bakanlığın 2/b adlı çalışmaları durdurduğu iddialarına 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

582 . - Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in, Konya'da turistik işletme belgesi verilen işletmelere ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1283) 

583 . - Konya Milletvekili M.Sait Gönen'in,Türk vatandaşlığına geçmek isteyen soydaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

584 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Gümüş Beldesindeki camilerin onarımına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

585 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütünün 
propagandasına karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) 

586 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir banka sahibinin soruşturma ifadesinde gazeteciler 
hakkındaki bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287) 

587 .- Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Kınah-Tekirdağ karayoluna ilişkin Bayındırlık ve Iskan 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

588 .- Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, radyo ve televizyonlarda trafik eğitimi ile ilgili 
program yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

589 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfının hizmetlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

590 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi ve Halk Ekmek 
Fabrikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

591 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, SSK hastanelerinden özel hastanelere yapılan şevklere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 
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592 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1293) 

593 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Ermeni kilisesi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1294) 

594 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'da yürütülen bazı projelere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) 

595 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uymadıkları gerekçesiyle 
görevine son verilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296). 

596 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Hilvan İlçesinde kamulaştırılan arazilerin 
bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

597 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Şuaybşehri-Hanelbarur yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

598 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Almanya'da Berlin Turizm Fuarında açılan standa ilişkin 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

599 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra Karaköy ve Gelemen TİGEM 
Çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

600 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Alaçam Toplu Köyü balıkçılarının 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) 

601 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlindeki bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

602 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Amasya ilindeki 
yatırım ve projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

603 . - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, köy ve mahalle muhtarlarının ödenek miktarı ve 
sorunlarının çözümü yolunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) 

604 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki enerji nakil hatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

605 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İlindeki enerji açığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) 

606 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin - Nusaybin su depolama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) 

607 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, GAP sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

608 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin İli köylerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

609 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Dargeçit ve Midyat yatılı bölge okullarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

610 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki sağlık kuruluşu ve porsonclinin sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

611 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'deki bazı küçük sanayi sitesi inşaatlarına ve 
ihalelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 

612 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Eti Holding Mazıdağı Maden Müdürlüğü'nün Fosfat 
Madeni İşletmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

613 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, son ekonomik krizden sonra kamu çalışanları 
ve çiftçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) 

614 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, BAĞ-KUR ve SSK prim borçlarının 
ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) 

615 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, turizm şirketlerine Y.P.K. tarafından kaynak 
aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) 

616 . - İğdır Milletvekili Ali Güner'in, Iğdır-Aralık-Aşağıçiftlik Köyü ve Gödekli Barakalarında Tabiî 
afet sonucu yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

617 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen İktisat 
Bankasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 

618 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bufalo Operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1319) 
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619 . - Samsun Milletvekili Erdoğan Sezgin'in, Menkez Bankasının döviz satışına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1320) 

620 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, DMS ve DÎS sınavlarında başarılı olanlardan ne 
kadarının hangi kurumlara yerleştirildiğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321) 

621 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'nın, süpermarketlerin küçük esnaf üzerindeki etkilerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

622 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) 

623 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, esnafın SSK ve BAö-KUR prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) 

624 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa-Birecik Köprüsüne ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 

625 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, kütüphanelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1326) 

626 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik'e bağlı köylerin yol sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) 

627 . - Balıkesir Milletvekili ismail Özgün'ün, Balıkesir ilindeki bazı karayolu projelerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) 

628 . - Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, Balıkesir-Bigadiç Devlet Hastanesi ek bina yapım 
projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 

629 . - Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, Balıkesir ilindeki bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 

630 . - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, memurların ücretlerinin iyileştirilmesi yönündeki 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) 

631 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir-Bandırma SSK Hastanesine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) 

632 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir SSK Hastanesi ve Dispanser projelerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333) 

633 . - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, MİT bölge başkanları için İstanbul'da villa 
kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) 

634 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'daki otogaz ve benzin istasyonları hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 

635 . - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa I. Merhale ve II. Merhale barajlarının ödeneklerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

636 . - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bursa İlindeki yol ve köprülü kavşak projelerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) 

637 . - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) 

638 . - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

639 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 17.10.1999 tarihinde yapılan D.M.S.'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1340) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*') 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 arkadaşının; Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir 
Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 2/605) 
(S. Sayısı: 592) (Dağıtma tarihi: 31.1.2001) 

3. X - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206,1/779) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

4. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Sımak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'm; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 
2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

5. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma 
tarihi: 5.6.2000) 

6. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı 
Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422,1/411,2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

7. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

8. - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) 
(S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

9. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

10. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu(l/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtmatarihi: 11.1.2001) 

11. - Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/742,1/405) (S. Sayısı: 
599) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

12. X - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun 
ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 593) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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13. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

14. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/698) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

15. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

16. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

17. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

18. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

19. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

20. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

21. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

22. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

23. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Ala
nında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 

31. X - Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 
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32. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

33. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

34. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 

35. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

36. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380,2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

38. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

41. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

42. -Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu(1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

44. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

45. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/331) (S. Sayısı: 
103) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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48. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

50. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

51. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

52. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

57. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

60. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

61. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

62. -Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 4.11.1999) 

63. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

64. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

65. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 
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66. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

67. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

68. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

69. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

70. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

71. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

72. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

73. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

74. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

75. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

76. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

77. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı: 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

78. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

79. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

80. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

81. -Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 
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82. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

83. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

84. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

85. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

86. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

93. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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95. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

97. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

98. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

99. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

101. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

102. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

103. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

104. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

105. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

106. X - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

107. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

109. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 
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110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

115. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

116. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

117. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

118. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

119. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atanan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

123. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

124. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 
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125. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

126. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı : 
386) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

127. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

128. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

129. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

130. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

131. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

132. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

133. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı: 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

134. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2000) 

135. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

136. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

137. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

138. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

139. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 
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140. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

141. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 

142. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

143. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

144. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

145. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

147. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

148. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

149. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekiİleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

150. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

151. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

152. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

153. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

154. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

155. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 
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156. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5,Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

157. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

158. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

159. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

160. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi; 
14.6.2000) 

161. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/677) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

162. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

163. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'm, tzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

164. - Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

165. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

166. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

168. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

169. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

170. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 
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171. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

172. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

173. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

174. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

175. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

176. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

177. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

181. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

182. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

185. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

186. X - Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

187. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 
530) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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188. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, özellikle Terörizm, örgütlü Suçlar, 
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/708) (S. Sayısı : 
533) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

190. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

191. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

193. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygm'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir tlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

194. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 
17.11.2000) 

195. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

196. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

197. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/260) (S.Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 21.11.2000) 

198. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

199. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 551) (Dağıtma tarihi: 24.11.2000) 

200. X -Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

201. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

202. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

203. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 
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204. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

205. - Balıkesir Milletvekili ismail Özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

206. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

207. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

208. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 11.12.2000) 

209. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

210. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

211. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

212. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

213. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

214. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

215. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı. Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

216. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

217. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 

• Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 
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218. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

219. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

220. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

221. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

222. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

223. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım.Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

224. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

225. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

226. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767,2/246,2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

227. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

228. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

229. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

230. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/806) (S. Sayısı: 608) (Dağıtma tarihi: 13.2.2001) 

231. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

232. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

233. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 
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234. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

235. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

236. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

237. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

238. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

239. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

240. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

241. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

242. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S.Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

243. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

244. X - Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası 
Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (S.Sayısı : 626) 
(Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

245. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

246. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

247. -Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 
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248. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların înfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların infazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine tki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

249. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

250. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe ve Elbistanafşin Adıyla Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

251. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

252. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

253. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

254. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi: 
3.4.2001) 

255. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

256. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

257. - Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
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Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/836) 

T.C. 
Başbakanlık 4.4.2001 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/I01-264/1652 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 29.3.2001 tarihinde kararlaştırılan "Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı ve dünya konjonktüründeki değişimlerin ül
kemiz lehine yeni imkânlar oluşturduğu dikkate alınarak bu konuda bazı yeni düzenlemelerin yapıl
ması büyük önem arz etmektedir. 

Doğal gazın ithalatından dağıtım ve kullanımına kadar hizmet veren kişi ve kuruluşların belir
lenmesi, uyacakları hükümlerin tespiti ve yetkilendirilmesi ile denetlenmeleri konularında yasal 
düzenleme yapmak amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Doğal gaz sektöründeki tüm faaliyetleri düzenleyecek ve gerekli önlemleri geciktirmeden yürür
lüğe koyacak ve sektörün herhangi bir tıkanıklığa uğramadan faaliyette bulunmasını sağlayacak bir 
kurum oluşturmaya çalışılmıştır. Böylece, doğal gazın yeni teknolojilere uygun güvenli, sürekli ve 
ülke yararlan ile liberal sistemin gereklerine uygun dağıtımı ve kullanımı amaçlanmıştır. 

Ülkemizde çok yeni olan bu konu hakkında 3378 sayılı Yetki Kanununa istinaden, 1990 yılın
da 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu 
Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizde doğal gazın ithali, satışı ve ülke içinde dağıtımı yetkisi 
tamamen BOTAŞ'a verilmiştir. 

Ancak, serbest piyasa ekonomisi, prensiplerini yerleştirmek, liberal ekonominin icaplarından 
olan tekelleri kaldırma hedefleri doğrultusunda, doğal gaz piyasasında tam rekabetin sağlanabilmesi 
için 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılarak doğal gazın iletimi yanında 
ithali, dağıtımı ve satışına ilişkin hususlar da Kanun kapsamına alınmıştır. 

Ülkemizde doğal gaz dağıtımı ile ilgili yeterli alt yapının olmadığı, bu yatırımların önemli öl
çüde iç ve dış kaynağa ihtiyaç gösterdiği ve kamunun sınırlı kaynak yapısı içinde bu tür büyük 
yatırımların realize edilmesinin en azından kısa vadede mümkün olamayacağı bir gerçektir. 
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Bu tür enerji kaynaklarının, bölüşümü ve boru hatları ile taşınmasının belli başlı ülkeler arasın
da ciddi bir yarış ortamı yarattığı ve bu yarışın giderek ülkeler arası bir güç ve refah göstergesine 
dönüştüğü bir dönemde, ülkemizin de bu avantaja sahip olmasında büyük yarar görülmektedir. 

Doğal gazın ithalatında kamu tekelini benimseyen 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
serbest ekonomik sistemin özüne ters düşen bir takım kısıtlamaları da ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının 
Onaylandığına ilişkin TBMM Kararının Enerji başlığını taşıyan bölümünde de "başta elektrik ve 
doğal gaz alt sektörleri olmak üzere enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her aşama
da, özel kesimin en üst düzeyde yatırım ve işletme faaliyetlerine katılımı için gerekli yasal ve 
kurumsal değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır." hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle, doğal gazın günün koşullarına uygun olarak, sektörün büyük bir hızla değişen 
piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası entegrasyonun gereklerini yerine getirerek verimlilik, 
rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan bu 
Tasarı ile; 

Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumunun teşekkülü ve etkin biçimde çalışmaya başlaması, 
Doğal gaz piyasasında temin, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
Mevzuatın ve uygulamanın Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi, 
hedeflenmiştir. 

Bir çok yatırımcının Türkiye'de yatırım yapma olanaklarını araştırdığı, ancak, faaliyete geç
mek için piyasaların denetlenmesini ve bu kapsamda hazırlanan ve yükümlülüklerinin açıkça belir
lenmesini beklediği bilinmektedir. 

Halkımızın refah seviyesini artırmak için özellikle sanayicilerimizin serbest dolaşıma tâbi ürün
lerinin rekabet gücünü artıracak nitelikte, güvenilir ve ekonomik yeni enerji kaynakları sağlamanın 
ve bunların istikrarlı bir piyasa içerisinde sunumunun son derece önemli olduğu muhakkaktır. 

Bu Tasarının kanunlaşmasıyla birlikte doğal gaz sektöründeki alt yapı yatırımlarının yerli ve 
yabancı özel yatırımcılar tarafından hızla tamamlanması imkânı yaratılmış olacak ve enerji dar
boğazları ile karşılaşılması önlenmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Madde ile, doğal gazı kaliteli, sürekli ve ucuz bir şekilde tüketicilerin kullanımına 

sunmak ve malî açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasası oluşturarak, piyasada bağım
sız bir denetimin sağlanması Kanunun amacı olarak belirlenmektedir. 

Madde 2. - Madde ile, doğal gazın ithali, ihracı, iletimi, dağıtımı, depolanması, ticareti ve 
Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve esasları düzenlenmek
tedir. 

Madde 3. - Madde ile, Kanunda geçen bazı ibarelerin tanımları yapılmaktadır. 
Madde 4. - Madde ile, doğal gaz piyasası faaliyetleri içinde yer alan lisans, sertifika, şehir içi 

dağıtım sisteminin ihale ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile gerektiğinde diğer konularda 
Kurumun yönetmelikler çıkarma yetkisi düzenlenmektedir. 

Madde 5. - Madde ile, doğal gaz piyasa faaliyetlerinin lisans veya sertifika alınmadan 
yürütülemeyeceği piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk tüzel kişilerinin anonim veya limited şir
ket olarak kurulması gerektiği hususları düzenlenmiştir. Ayrıca; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 
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(a) bendinde, doğal gazın ithal yoluyla temin edilmesi halinde, yurt içinde toptan satış şirket
lerine veya ihracatçı şirketlere satış sözleşmesi ile devredilebileceği gibi tüketicilere de serbestçe 
pazarlanabileceği ve ithalatçı şirketlerin lisans alma koşullarına ait hususlar, 

(b) bendinde, doğal gazın arama ve üretiminin 6326 sayılı Petrol Kanununa tâbi olacağı belir
tilmektedir. Üretim şirketlerinin ürettikleri gazı lisans almak kaydı ile toptan satış şirketleri veya 
serbest tüketicilere satabilecekleri ve bu satış miktarının, ulusal tüketimin yüzde yirmisini geçe
meyeceği, 

(c) bendinde, tüm iletim şirketlerinin, doğal gazın taşınması ve sistemin işlemesi için gerekli 
ayarlama ve diğer her türlü hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve gaz temininin 
emniyetli güvenli ve verimli bir biçimde ve en az maliyet ile gerçekleştirilmesine yönelik her türlü 
tedbirlerin alınmasının gerekliliği ve sisteme giriş koşulları, iletim şirketlerinin transit taşımacılık 
yapabilecekleri de nazara alınarak iletim kapasitelerini artıracak şekilde yatırım programlarını 
hazırlamaları gerektiği, 

(d) bendinde, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) sıvı olarak LNG tesislerinde veya gaz olarak 
yer altı ve yer üstü tesislerinde depolanabilmesi için Kurumdan lisans alınması gerektiği, depolama 
lisansı alma koşulları, 6326 sayılı Kanuna göre işletme ruhsatnamesine sahip şirketlerin, üretim 
sahasında doğal gazın bitmesi sonucu, bu yatakları depolama amaçlı kullanmak istedikleri takdirde 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün onayı ile işletme ruhsatnamesinin depolama lisansına dönüş
türülebileceği ve depolama şirketlerinin vereceği hizmetlerde yansız davranması gerektiği, 

(e) bendinde, toptan satış şirketlerinin serbest tüketicilere yaptıkları toptan satış faaliyeti için 
Kurumdan lisans almaları gerektiği, ithalatçı lisansı almış olan tüzel kişilerin bu lisans ile toptan 
satış yapabilecekleri, ancak dağıtım şirketlerine gaz satışı yapan tüzel kişilerin, Kurum tarafından 
öngörülecek süre içerisinde, bu müşterilere gerekli depolama hizmetlerini sunmak için depolama 
şirketleri ile kira sözleşmesi yaparak mevsimsel maksimum doğal gaz çekişlerini karşılayacak mik
tarda lisans başlangıcından itibaren beş yıl içerisinde gerekli tedbirleri alması gerektiği, doğal gaz 
satışı yapan tüzel kişilerin Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde beklenen talebi kar-
şılayacabilecek taşıma, depolama ve balans kapasitelerine sahip olmalarını ve toptan satış şirket
lerinin doğal gaz ithalatı yapabilmek için ithalatçı lisansı almaları gerektiği ve lisans koşullan, 

(f) bendinde, ithal edilmiş veya yurt içinde üretilmiş doğal gazı yurt dışına ihraç etmek isteyen 
tüzel kişilerin, Kurumdan ihracat lisansı almaları gerektiği ve lisans alma koşulları, 

(g) bendinde, şehir içi doğal gaz dağıtım hizmetlerinin Kurum tarafından açılacak ihaleyi 
kazanan şirkete mülkiyeti ile birlikte Kurumca belirlenecek bir süre için dağıtım lisansı verileceği, 
Lisans süresinin şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı dikkate alınarak 
belirleneceği, dağıtım lisansı alan şirketin tasarrufunda bulunan şebekeyi başka bir tüzel kişiye sata
bileceği, ancak satın alan tüzel kişinin de dağıtım faaliyeti yapabilmesi için Kurumdan lisans alması 
gerektiği, aksi takdirde satışın gerçekleşmeyeceği, dağıtım faaliyetlerinin bir kamu hizmeti olduğu, 
dağıtım lisansı sahibi şirketin lisans süresinin nihayet bulması ve yeni lisans dönemi için aynı lisans 
sahibinin hizmete devam etme konusunda Kuruma başvurması halinde, başvurunun lisans sahibinin 
ekonomik ve teknik gücü, hizmet kalitesi ve abonelerin memnuniyeti hususlarının dikkate alarak 
değerlendirilmesi sonucunda yeniden lisans verilebileceği, lisans süresinin yeni dönem için uzatıl
ması durumunda ise, Kurumun ilgili şehir için ihale açacağı, ihaleyi kazanan dağıtım şirketine 
dağıtım lisansı verileceği ve mevcut işletmenin mülkiyet satışının yeni lisans sahibine yapılacağı ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 
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tahsil edilen bedelin eski lisans sahibine ödeneceği, ayrıca, dağıtım lisansı olan tüzel kişilerin ilgili 
şehirdeki belediyelerin sermaye koyma şartı aranmaksızın yüzde on nispetinde dağıtım şirketine or
tak olmaya davet etme zorunlulukları ve belediye hisselerinin hiçbir şekilde yüzde onu 
geçemeyecekleri ile dağıtım şirketlerinin, sorumlulukları altındaki tüketicileri, talebi halinde sis
teme bağlamak zorunda oldukları ve bu bağlantının teknik olarak uygun olması gerektiği, ayrıca 
dağıtım şirketlerinin, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabileceklerine ait hususları, bu 
sayının şehirlerin gelişmişlik seviyesi dikkate alınarak Kurum tarafından artırılabileceği, 

(h) bendinde ise, doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sistemin
den satın alınıp, sıkıştırılması ve basınçlı kaplara doldurulması, sıkıştırılmış haldeki doğal gazın 
şehirler arasında özel vasıtalarla taşınması ve iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncın 
düşürülerek satılması faaliyelerini yapacak tüzel kişilerin bu faaliyetler için Kurumdan lisans al
malarının şart olduğu ve bu faaliyeti yapacak tüzel kişilerin lisans almak için yapacakları faaliyet 
kapsamında yer alacak tesis ve ekipmanların da uluslararası standartlarda, emniyetli ve güvenli ola
cağının garanti edilmesi gerektiği hususları, 

düzenlenmiştir. 
Madde 6. - Madde ile, doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ithalat, ihracat, depolama, 

dağıtım, toptan satış şirketleri ile serbest tüketicilerin, Kurumdan sertifika almış şirketler ile yapım 
ve hizmet sözleşmesi imzalayabilecekleri, iç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifikaların Kurum 
adına dağıtım şirketleri tarafından verileceği ve Kurumun yapım ve hizmet şirketlerini denetleyeceği 
düzenlenmektedir. 

Ayrıca sistemle ilgili fizibilite etüd, proje, yapım, müşavirlik, kontrol ve denetleme, servis 
bakım, onarım ve malzeme temini gibi hizmetleri yapacak olanların da yapacakları faaliyetler için, 
Kurumdan sertifika almaları gerektiği hususu düzenlenmiştir. 

Madde 7. - Madde ile, lisans veya sertifikaların genel esasları ile sona erme şekilleri düzenlen
miştir. 

Madde 8. - Maddenin (a) fıkrasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda ön
görülen hususların doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilere de uygulanacağı, üretim 
şirketleri hariç hiçbir tüzel kişinin yıllık ulusal doğal gaz tüketiminin yüzde yirmisinden fazlasını 
diğer bir tüzel kişi veya kullanıcıya satamayacakları hususları, 

(b) bendinde doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin birbirlerine ve Kuruma bil
gi verme yükümlülükleri ve hassas bilgilerin gizliliği, bu bilgilerin menfaat amacıyla kullanılamaya
cağı ve istismar edilemeyeceği hususları, 

(c) bendinde, doğal gaz piyasasında birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel kişilerin 
muhasebe kayıtlarını ayırmak zorunda oldukları, 

(d) bendinde ise; şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin rekabeti engellememeleri açısından 
satın alacakları doğal gazın en fazla yüzde ellisinin tek satıcıdan almalarının esas olduğu, ancak 
piyasanın gelişmişlik durumu ve ucuz gaz temin hususları dikkate alınarak Kurum tarafından bu 
oranın artırılabileceği veya azaltılabileceği hususları, 

düzenlenmektedir. 
Madde 9. - Maddenin (a) bendinde, serbest tüketicilerin belirlenmesi, (b) bendinde ise kapa

sitenin veya kamuya hizmet yükümlülükleri veya mevcut sözleşme hükümleri nedeniyle meydana 
gelen ciddi ekonomik güçlükler yüzünden sisteme girişin kabul edilmediği durumlardaki esaslar 
düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 
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Madde 10. - Madde ile, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve bu Kanun 
ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumunun 
kurulması, Kurumun bu Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini yerine getirirken, hiçbir 
kurum, kuruluş veya organdan emir ve talimat almayacağı, Kurumun uygun gördüğü yerlerde böl
ge teşkilâtı kurulabileceği gibi hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 1 1 . - Madde ile, Kurulun oluşumu, Kurul Başkan ve üyelerinin nitelikleri, görev süreleri, 
atama usul ve esasları ile Kurulun ve Başkanlığın görevleri düzenlenmektedir. 

Madde 12. - Madde ile, Kurul üyeliği İle bağdaşmayan hususlar, Kurul üyelerinin ve kurum 
personelinin, Kurum ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri görevlerinden ayrıldıktan sonra da açık
layamayacakları ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamayacakları, Kurul 
üyelerinin süreleri dolmadan hangi şartlarda Bakanlar Kurulu tarafından görevlerine son verileceği 
gibi hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 13. - Madde ile, Kurul üyelerinin yemin şekli ve mal beyanında bulunma usulleri 
düzenlenmiştir. 

Madde 14. - Madde ile, Kurulun çalışma şekli, toplantı usul ve nisabı, Kurulun onay vereceği 
durumlar, yıllık rapor ile Kurumun hesaplarının Sayıştay denetimine tâbi olacağı hususları düzen
lenmektedir. 

Madde 15. - Madde ile, Kurumun teşkilâtı, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevlerin idarî hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürüteceği 
Kurum personelinin ücret ve malî hakları dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi ola
cağı, Kurulun ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerini düzenlemekte serbest olduğu, kadroların 
ihdası ve iptalinin Kurulca yapılacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca, Kurul Başkanı ve Kurul üyeliklerine atananlar ile diğer Kurum personelinin, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi olduğu, Kurul Başkanı ve üyeliklerine 
atananların Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile olan ilişkilerinin kesileceği, Kurum 
personelinin ücret ve diğer malî haklarına dair hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 16. - Madde ile, Kurumun gelirlerinin, katılma payı, lisans, sertifika, onay ve vize iş
leri üzerinden alınacak bedeller ile hibe, yayın ve sair gelirlerden oluştuğu, ayrıca Kurumun mal 
varlıklarının Devlet malı sayılıp haczedilemeyeceği hususları düzenlenmiştir. 

Madde 17. -Madde ile, Kurul tarafından, bilgi istenmesi veya yerinde incelenmesi halinde, is
tenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmesi, lisans veya sertifikada öngörülen 
hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi gibi durumlarda öngörülen 
cezaların tahsil edileceği ve gerektiğinde ayrıca lisans ve sertifikaların iptal edileceği, verilecek para 
cezasının Kurum tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edileceğine dair düzenleme yapılmıştır. 

Madde 18. - Madde ile, Kurulun, kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine, doğ
rudan doğruya soruşturma açtırabileceği gibi, soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti 
amacıyla bir ön araştırma da yaptırabileceği öngörülmektedir. 

Doğal gaz piyasa faaliyetlerinin hızlı, sürekli ve daha etkin bir şekilde düzenlenmesi ve denet
lenmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği 
düzenlenmiştir. 
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Doğal gaz piyasa faaliyetlerinin acele işlerden olması ve ülke genelini ilgilendirmesi nedeniy
le, Kurul kararına karşı açılacak davaların süratle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, doğal gazın 
depolanması ve iletimine ilişkin belgeler 1954 yılından bu yana 6326 sayılı Petrol Kanununa göre 
verilmekte ve ilk derece mahkemesi olarak da Danıştay görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu neden
le aynı hükme paralel olarak bu Kanunda da söz konusu düzenleme yapılmıştır. 

Madde 19. -Madde ile, maddenin 1 inci bendinde, bağlantı tarifelerinin, ilgili bağlantı anlaş
malarına dahil edilecek olan ve iletim sistemi veya bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit durum
da olan serbest tüketiciler arasında ayırım yapılmamasını esas alan hüküm ve şartlar, 

2 nci bendinde, iletim ve depolama tarifelerinde iletim ve sevkiyat kontrolüne ait hizmet bedel
lerini, depolama, kira bedellerine ait tarife limitlerini Kurumun belirleyeceği, bu limitler dahilinde 
tüzel kişilerce hazırlanan tarifenin Kurumca hangi tarihlerde ve nasıl onaylanacağı; transit taşıma 
tarifesinin uluslararası rekabet koşulları da dikkate alınarak Kurum tarafından belirleneceği, 

3 üncü bendinde, Kurumun, doğal gaz alımı ve satımı tarifelerinde esas olacak unsurları belir
leyeceği, tüzel kişilerin doğal gaz alım satımındaki satış fiyatlarının bu esaslar dahilinde serbestçe 
belirleneceği, 

4 üncü bendinde, dağıtım şirketinin dağıtım yetkisi almak için girdiği ihalede verdiği teklifte 
yer alan, doğal gaz, birim hizmet ve birim yatırım bedellerinden oluşan perakende satış fiyatları ve 
tarife esaslarının Kurum ile dağıtım şirketi arasında imzalanacak lisans sözleşmelerinde yer alacağı 
hususları düzenlenmektedir. 

5 inci bendinde ise; bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 397 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede ithal ve yerli doğal gazın ithal ve satışından Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun alın
mayacağına dair hüküm bulunması nedeniyle, doğal gaz piyasasındaki fiyat istikrarının bozul
maması amacıyla aynı hüküm bu Kanun kapsamına da alınmış bulunmaktadır. 

Madde 20. - Madde ile, maddenin (a) bendinde; Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi 
halinde, kamulaştırmanın yapılabileceği, bu konuda, Kurulca verilecek lüzum kararlarının kamu 
yararı yerine geçeceği, kamulaştırma yapılan taşınmazın mülkiyetinin Hazine'ye kullanma hakkının 
ise kamulaştırma bedelini ödeyecek tüzel kişiye ait olacağı belirtilmektedir. 

(b) bendinde, kamuya ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi'tarafından ödenmek şartıyla, 
mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilebileceği gibi söz konusu arazilerin kiralanmasına da imkân sağ
lanmıştır. 

(c) bendinde, Kurum tarafından bu Kanuna göre yapılacak tebligatların 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. 

(d) bendinde, Kurumun para, evrak ve mallarının Devlet malı hükmünde olduğu ve bunlar 
üzerinde suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinin Devlet memurları gibi 
cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

(e), (f) ve (g) bentlerinde ise bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 397 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye, 3194 sayılı İmar Kanununa, 1580 sayılı Belediye Kanununa, 3030 sayılı Büyük Şehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanuna ve BOTAŞ'ın alacakları ile ilgili olarak da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna atıfta bulunulduğundan, uygulamada bir boşluk doğmaması amacıyla bu 
Kanun kapsamına alınmıştır. 
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Madde 21. - Maddenin (a) bendinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında "Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. 
Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi müm
kündür." denmektedir. 

Ancak, doğal gaz piyasa faaliyetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, 
anılan fıkranın değiştirilerek, ihtiyaca uygun olarak doğal gazın iletim, dağıtım ve depolanması gibi 
hususlara uzun süreli kiralama imkânı sağlanması amacı ile "doğal gaz iletim, dağıtım ve depola
ma tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin" ibaresi fıkraya ilave edilmiştir. 

(b) bendinde, doğal gazın nakledilmesi ve depolanmasına ilişkin belgeler 6326 sayılı Petrol 
Kanununa göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Ancak, söz konusu bel
geler, bundan böyle, bu Kanuna göre, Kurum tarafından verileceğinden, herhangi bir yetki kar
gaşasına meydan vermemek için 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı hükümlerinin uy
gulanmayacağı hususu düzenlenmiştir. 

(ç) bendinde, 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmek
te, ancak hazırlık dönemi olan 12 aylık süre içerisinde BOTAŞ'm hak, görev ve yetkilerinin devamı 
sağlanarak doğal gaz faaliyetlerinin aksamadan devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

(d) bendinde ise, Kurumun 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa tâbi olmadığı, Kurumun gelirleri ile ilgili olarak yapıla
cak bütün işlemlerin de vergi, resim ve harçlardan muaf olacağı hususu düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1. - (A) bendinde, doğal gaz sektöründe sürdürülen yeniden yapılanma çalış
malarının en önemli unsuru bu Kanunla kurulan ve teşkilâtlandırılan Doğal Gaz Piyasası Düzen
leme Kurumu ve Kurumun karar organının Kurul olduğu, 

Tasarının kanunlaşmasını takiben Kurul üyelerinin ivedilikle atanması ve bu Kanun uyarınca 
öngörülen düzenleme ve denetim görevine bir an önce başlanmasının önem arz ettiği, 

Diğer taraftan Kurul üyelerinin, Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip üç ay içinde atanması 
gerektiği, 

İlk atanan üyelerin ne şekilde yenileneceği ve devamlılığın temini için ilk altı yıllık süre 
boyunca görev yapacağı, 

Diğer taraftan, herhangi bir müdahaleyi önlemek açısından Kurum personelinin Kurul tarafın
dan atanmasının temin edilmesi, 

(b) bendinde ise, bu Kanunla öngörülen yeni piyasa yapısı için gerekli tüm hazırlıkların "hazır
lık dönemi" olarak ifade edileceği ve kazanılmış hakların devamı için, Kanunun yürürlüğe gir
mesini takip eden azami yirmidört aylık süre zarfında Kuruma müracaat edilmesi gerektiği, 

Ayrıca, Kurumun mevzuatını hazırlayıncaya kadar geçecek süre içerisinde BOTAŞ'ın ulus
lararası anlaşmalardan doğan satınalma garantilerinden dolayı zarara uğramaması için, doğal gaz 
tüketiminin artırılması, ileride Kurum tarafından yapılacak şehiriçi doğal gaz dağıtım ihalelerinin 
zaman kaybetmeden yapılabilmesine imkân sağlanması amacıyla Bakanlığın ihale işlemleri için 
BOTAŞ'ı görevlendirmesi ve ihaleyi kazanan firma ile Bakanlık arasında imzalanacak sözleş
melerin Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girebileceği ve söz konusu sözleşmenin 
bilahare Kurumun onayından geçerek mevzuata uyumlu hale getirilmesi hususları düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 2. - BOTAŞ'ın bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra doğal gaz alım sözleş
mesi yapamayacağı, bu tarihten itibaren 2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık 
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ulusal tüketimin % 2Ö'sine ulaşıncaya kadar mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerini kısmî 
veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte diğer İthalat şirketlerine ihale yoluyla dev
redeceği, İhaleyi kazanan tüzel kişinin BOTAŞ'tan alacağı devir muvafakati ile satıcıyla sözleşme 
devri yapmak için girişimde bulunacağı satıcı ile sözleşme devri yapmanın mümkün olmaması 
halinde, ilgili tüzel kişinin BOTAŞ'ın tüm yurt dışı yükümlülüklerini almak ve bu yükümlülükler
den BOTAŞ'ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanları karşılamaları taahhüdü ile BOTAŞ'ın yurt dışın
da aldığı doğal gazı yurt içinde söz konusu tüzel kişiye devir yapabileceği belirtilmektedir. 

İhale konusu olan doğal gaz miktarlarının satış yoluyla devri halinde, BOTAŞ'ın uluslararası an
laşmalardan doğan mükellefiyeti devam edeceği için, ithalatçı şirketler tarafından söz konusu mükel
lefiyetlerin yerine getirilememesinden dolayı BOTAŞ'ın bir zarara uğraması durumunda BOTAŞ'ın 
uğrayacağı zararları devralan ithalatçı şirkete rücu etme hakkının olduğu düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girmesi ile BOTAŞ'ın yaptığı ithalatın ulusal tüketimin % 20'si 
oranına gelinceye kadar yeni sözleşme yapma imkânı kaldırılmaktadır. BOTAŞ'ın bu orana düşün
ceye kadar halihazırda yapmış olduğu sözleşmelere istinaden doğal gaz ithalatı yapılırken, 
BOTAŞ'tan devralman sözleşmeler dışında BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin varolduğu ülkeler 
dışında diğer ülkelerden yapılacak ithalat için yapılacak müracaatlarda, Kurumun piyasada rekabet 
ortamının oluşturulması, mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını 
dikkate alarak bir değerlendirme yaparak, ithalat lisansı verebileceği hususları düzenlenmiştir. 
BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin bulunduğu ülkelerden yeni gaz alım sözleşmelerinin ilgili söz
leşmeler sona ermedikçe yapılamayacağı da düzenlemektedir. 

Geçici Madde 3. - Eskişehir ve Bursa şehiriçi doğal gaz dağıtım işletmelerinin varlıkları ile 
birlikte özelleştirilmesi hususunu Bakanlığın bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakiben iki ay 
içerisinde Özelleştirme İdaresine bildireceği, ilgili şehirdeki işletmelerin özelleştirme işlemlerinin 
Kurumun Özelleştirme İdaresine bildireceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerektiği ve bu 
nedenlerle Kurumun hazırlık döneminden sonraki altı aylık sürede Özelleştirme İdaresi tarafından 
yapılacak ihale sonucu ihaleyi kazanan dağıtım şirketlerinin Kurumundan ilgili şehir için dağıtım 
lisansı almasına bağlı olarak işletmelerin devrinin yapılabileceği, lisans alamayan şirkete ihaleyi 
kazansa da devir yapılmasının mümkün olmayacağı hususları düzenlenmektedir. 

Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmit şehirlerinden dağıtım faaliyeti yapan belediye veya belediye 
şirketlerinin bu faaliyetlerine bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yatırım amaçlı almış olduk
ları Hazine garantili dış kredi borçlarının ödenme sürelerinin sonuna kadar devam edebilecekleri, 
bu süreler içinde veya ödemeleri bu süreleri aşan yeni kredi alamayacakları, kredi ödemeleri sonun
da işletmeleri Kuruma yeni dağıtım lisans sahibini belirlemek üzere devredecekleri, Kurumun iha
leyi yaparak ilgili şehrin dağıtımını yapacak tüzel kişiyi belirledikten sonra, lisans verdiği tüzel kişi
den sözkonusu şehirde mevcut işlemlerin mülkiyet bedellerini ilgili belediye veya belediye şirketi 
namı hesabına tahsil edeceği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan kredi borçları nedeniyle faaliyetine devam eden belediye şirketlerinin dağıtım 
faaliyetlerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde Kurumla yapacağı 
dağıtım lisansı hükümlerine göre yapacağı hususları da düzenlenmiştir. 

MADDE 22. - Yürürlük maddesidir. 

MADDE 23. - Yürütme maddesidir. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 11.4.2001 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No. : 1/836 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı", Enerji Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümer; Maliye 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 10.4.2001 tarihinde yaptığı toplan
tıda incelenip görüşüldü. 

Ülkemizde hızla büyüyen enerji açığını gidermek, serbest piyasa ekonomisi prensiplerini yer
leştirmek, liberal ekonominin icaplarından olan tekelleri kaldırma hedefleri doğrultusunda, doğal 
gaz piyasasında tam rekabetin sağlanabilmesi için 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürür
lükten kaldırılarak, doğal gazın ithali yanında iletimi ve satışına ilişkin hususlar bu Kanun kap
samına alınmıştır. 

Ülkemizde doğal gaz dağıtımı ile ilgili yeterli alt yapının olmadığı, bu yatırımların önemli öl
çüde iç ve dış kaynağa ihtiyaç gösterdiği, kamunun sınırlı kaynak yapısı içinde, bu tür büyük 
yatırımların realize edilmesinin en azından kısa vadede mümkün olamayacağı bir gerçektir. 

Bu nedenle, doğal gazın günün koşullarına uygun olarak, sektörün büyük bir hızla değişen 
piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası entegrasyonun gereklerini yerine getirerek verimlilik, 
rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan Kanun 
Tasarısı ile; 

- Doğal Gaz Piyasası Kurumunun teşekkülü ve etkin biçimde çalışmaya başlaması, 

- Doğal gaz piyasasında temin- iletim- depolama- dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

- Mevzuatın ve uygulamanın Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi, 

Hedeflenmiştir. 
Bu Tasarının yürürlüğe girmesi halinde, doğal gaz sektöründeki alt yapı yatırımlarının, yerli ve 

yabancı özel yatırımcılar tarafından hızla tamamlanması imkanı yaratılmış olacak ve dolayısıyla 
enerji darboğazları ile karşılaşılması önlenmiş olacaktır. 

Komisyonda Kanun Tasarısının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın M., Cumhur Ersümer; bu Kanunun yürürlüğe girmesi halinde ülkemizde doğal gaz 
piyasasının serbestleştirilmesi yanında Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinin de hızlanacağını 
piyasanın düzenlenmesi ile ilgili yasal boşluğun doldurulacağını, özellikle şehirlerde doğal gaz alt
yapısının hızla yaygınlaşacağını, sanayinin doğal gaz gibi ucuz bir hammadde kullanımına kavuşa
cağını, sayılan bu avantajlar ile ülkemizin kalkınma hamlesini daha kolay gerçekleştireceğini ifade 
etmiştir. 
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Söz alan Komisyon üyelerinden bazıları Tasarının kendilerine henüz yeni ulaştığını, bu neden
le yeterli çalışmaları yapma fırsatı bulamadıklarını, kurul ismi bulunan çok sayıda kuruluşların 
kamudaki ücret dengesini bozduğu, bunun yerine Doğal Gaz Piyasası Kurulunun görevlerinin Elek
trik Piyasası Kurulu tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bazı Komisyon 
üyeleri ise yasanın önemli bir boşluğu dolduracağını, bu alanda mevzuat düzenlemesinde geç kalın-
maması açısından yasanın bir an önce çıkarılmasının ülkemize büyük faydalar sağlayacağını beyan 
etmişlerdir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümer yeniden söz alarak Doğal Gaz 
Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulunun görevlerinin Elektrik Piyasası Kurumu ve Kuruluna 
devredilebileceğini, Komisyon görüşünün bu yönde olması halinde Kanun Tasarısını buna göre 
yeniden düzenleyebileceklerini ifade etmiştir. 

Kanun Tasarısının geneli üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmış ve maddelerine geçilmesi 
oy birliği ile kabul etilmiştir. 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi 30 numaralı bendindeki "devir" ibaresi yanlış yorumlara 
sebebiyet vereceğinden bu ibare çıkarılarak kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 5 inci maddesi (a) fıkrasının 4 numaralı bendinin ikinci satırındaki "ve" yerine 
(,), aynı bendin ilk paragrafının sonundaki "sağlanması" ibaresinin çıkarılarak, yerine "sağlayabil
mesi" ibaresinin yazılması, aynı maddenin (b) fıkrasının 1 inci paragrafından sonra gelmek üzere 
"üretim faaliyeti, piyasa faaliyetinden sayılmaz" ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. Zira tasarının 
tanımlar başlıklı üçüncü maddesinin 36 ncı fıkrasında piyasa faaliyetleri arasında üretim faaliyeti 
sayılmadığı halde burada üretimin piyasa faaliyeti içindeki görüntüsünü ortadan kaldırmak amaç
lanmıştır. 

Aynı maddenin (c) fıkrasının 9 numaralı bendinin ikinci satırındaki "ve diğer" ibaresi çıkarıl
mış, 4 üncü satırındaki "kendisine" ibaresi "kendilerine" olarak düzeltilmiştir. 

Aynı maddenin (e) fıkrasının 1 numaralı bendinin 3 üncü satırında "planlaması" ibaresi yerine 
"planlamasını yapmak" şeklinde düzeltilmiştir. 

Aynı bendin ikinci paragrafındaki "yoğunluk" ibaresi yerine "yoğunluğunu" şeklinde yazıl
ması, "dönemini" ve "miktarda" ibarelerinin kaldırılması, "dengelemeye" ibaresi yerine "den
geleme", "yarayacak" ibaresi yerine "amaçlı" ibaresinin yazılması, 

Aynı fıkranın 3 numaralı bendinde "balans kapasitesi" ibaresi yerine "sistemi dengeleyici kapa
siteleri" ibaresinin yazılması, 

Aynı fıkranın 8 numaralı bendinin tekrar olması nedeniyle madde metninden çıkarılması, 

Aynı maddenin (g) fıkrasının 3 üncü paragrafının son "cümlesinin ifade bütünlüğünü bozması 
nedeniyle madde metninden çıkarılması, 

Dördüncü paragrafın 5 inci satırındaki "ikinci kez" ibaresi ile "ikinci lisans döneminde" 
ibaresinin madde metninden çıkarılması, 
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Aynı maddenin (g) fıkrasının 6 ncı paragrafı, belediye şirketlerinin denetime tâbi olmaması 
nedeniyle madde metninden çıkarılması ve İl Özel İdarelerinin de pay sahibi olabilmelerini sağ
lamak amacıyla aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. 

"Kurumda dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye 
tüzel kişisini sermaye koyma şartı aranmaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak ol
maya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir surette aşıla
maz. İl Özel İdaresi de bedeli karşılığını ödeyerek en fazla yüzde on hisse alabilir." 

Aynı maddenin (h) fıkrasının 9 uncu satırındaki "uluslar arası...." ibaresinin çıkarılarak bundan 
sonraki ibare aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. "Türk Standartları veya Avrupa Birliğince kabul 
edilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti etmesi şartı aranır." 

Tasarının 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası bendler halinde daha anlaşılır şekilde düzenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendinin 3 üncü cümlesindeki "hesap ve kayıt" 
ibaresinin çıkarılarak yerine "muhasebe kayıtları" ibaresi şeklinde düzeltilmiştir. 

Aynı fıkranın 3 üncü bendinin 2 nci ve 3 üncü satırlarındaki "ve sertifika" ve "sertifikaların" 
ibarelerinin madde metninden çıkarılması, 

Aynı fıkranın 5 inci bendinin 2 nci satırındaki "yıllık lisans ve sertifika" ibaresi yerine "ser
tifika ve yıllık lisans" ibarelerinin yazılması, 

Aynı fıkranın 7 nci bendi mükerrerliğin önlenmesi amacıyla madde metninden çıkarılmıştır. 
Aynı maddenin (b) fıkrasının 4 numaralı bendinin 1 inci satırındaki "tüketicileri" ibaresi 

çıkarılarak yerine "abonelere" ibaresinin yazılması ve 2 nci satırdaki lisans yerine "dağıtım lisansı" 
ibaresinin yazılması uygun görülmüştür. 

Aynı maddenin (d) fıkrasının üçüncü satırındaki sertifika sahibinden sonra gelmek üzere "ger
çek veya" ibaresinin eklenmesi beşinci satırda da sertifika sahibinden sonra gelmek üzere "gerçek 
veya" ibaresinin eklenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Tasarının 8 inci maddesinin (a) fıkrasının 2 numaralı bendinin son cümlesindeki "diğer bir ger
çek veya tüzel kişiye" ibaresi çıkarılmıştır. 

Aynı maddenin (a) fıkrasının 4 numaralı bendinin üçüncü satırına "iştirak edebilir"den sonra 
gelmek üzere "ancak ayrı bir şirket kuramaz" ibaresinin eklenmesi, 

Aynı bendin dördüncü satırındaki "iştirak edemez"den sonra gelmek üzere "ve şirket kuramaz" 
ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin (a) fıkrasının 4 numaralı bendinin ikinci paragrafındaki serbest 
"tüketici statüsündedir" ifadesinden sonra "ayrıca, kurum, şehirlerde ikinci kez dağıtım lisansı alın
ma döneminde ilgili şehir için bütün tüketicilerin serbest tüketici statüsüne geçip geçmeyeceği 
konusunda karar verir ve yeni lisans dönemi için bu karara göre düzenlemelerde bulunur" ibaresi 
yerine "ancak Kurum, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar her yıl serbest tüketici olma 
sınırını yeniden belirleyecektir." Şeklinde düzenlenmiştin 

Aynı maddenin (b) fıkrasının birinci cümlesindeki "Kurum" ibaresinden sonra "sadece lisans 
verilme aşamasında olmak üzere", ibaresinin eklenmesi, üçüncü satırdaki yıllık tüketim miktarın
dan sonra gelmek üzere "sınırını on beş milyon metreküpe kadar tespit etmeye yetkilidir" şeklinde 
düzenlenmiştir. 
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Elektrik Piyasası ile Doğal Gaz Piyasası Kanununun bir kurum kurulmasını öngörmesi 
nedeniyle doğal gazın ülkemizde esas tüketicilerinin elektrik üretim santralı olması ve doğal gaz 
piyasa faaliyetlerinin de söz konusu bu kurum tarafından düzenlenmesinin daha sağlıklı olarak 
yürütüleceği düşünülerek tasarının 10, 11, 12,13, 14 ve 15 inci maddelerinin Plan ve Bütçe Komis
yonunda yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağının komisyon görüşü olarak belirtilmesi karar
laştırılmıştır. Yukarıda bahsedilen maddelerle ilgili redaksiyonlar yapılmıştır. 

Tasarının 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin üçüncü paragrafının ilk cümlesin
deki "gerçek ve" ibaresinin madde metninden çıkarılması ve % 05 (binde beş) oranının % 02 (bin
de iki) olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin 8 inci paragrafının aynı maddenin 
birinci fıkrasında "ihtar veya uyarı" ibareleri yer aldığından tekrarına gerek görülmediğinden, mad
de metninden çıkarılmıştır. 

Aynı bendin son paragrafındaki "Kurum adına" ibaresi çıkarılmıştır. 

Kanun Tasarısının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendinin birinci satırındaki "bağ
lantı tarifeleri" ibaresinin "bağlantı tarife esasları" şeklinde düzeltilmesi, 

Aynı maddenin 1 inci fıkrasının 2 nci bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"İletim ve Depolama Tarifesi; Kurum, iletim ve sevkiyat kontrolüne ait tarifeleri belirler. 
Tarifelerde iletim mesafesine iletilen gaz miktarını ve öngöreceği diğer faktörleri dikkate alır." 

2 nci bendin ikinci paragrafının birinci cümlesinde "iletim, sevkiyat kontrolü ve depolama" 
ibaresinin iletim ve sevkiyat kontrol hizmeti" diye düzeltilmesi, 

Aynı paragrafın son satırındaki "tarife limitlerini belirler" ibaresinin "tarifeleri belirler" şeklin
de değiştirilmesi, 

2 nci bendin üçüncü paragrafının üçüncü ve dördüncü satırındaki "fiyat limitlerini, hüküm ve 
şartlarını içerir" ibaresinin "fiyatları, hükümleri ve tarife şartlarını içerir." şeklinde değiştirilmesi, 

Aynı bendin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

"Depolama tarifeleri depolamacı şirketler ile depolama hizmeti alan tüzel kişiler arasında ser
bestçe belirlenir. 

İletim ve depolama şirketleri, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik ile hizmet verdiklerini 
Kuruma göstermek zorundadırlar." 

Aynı maddenin 4 üncü bendinin birinci paragrafı yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2'nin dördüncü paragrafının " BOTAŞ adı ile anılır" ibaresinden sonra gelen 
"iletim ve depolama faaliyeti yapacak yeni şirketler başka isimler altında anılırlar" ibaresinin mad
de metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 1 3 -

Geçici Madde 3'ün birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bendleri yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca 

İşbu raporumuz, havalesi 
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 

Hasan Kaya 
Konya 

Üye 
Mahmut Bozkurt 

Adıyaman 

Üye 
İlhan Aytekin 

Balıkesir 

Üye 
Kenan Sönmez 

Bursa 

Üye 
Mustafa Haykır 

Kırşehir 
Üye 

Teoman Rıza Güneri 
Konya 

(imzada bulunamadı) 

aynen kabul edilmiştir. 

gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş-

Başkanvekili 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İlyas Yılmazyıldız 

Balıkesir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Akif Serin 
İçel 

Üye 
Ahmet Arkan 

Kocaeli 
Üye 

Eyüp Doğanlar 
Niğde 

Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Kâtip 

Ali Serdengeçti 

Manisa 

Üye 
Halit Dikmen 

Aydın 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Suat Pamukçu 

Bayburt 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Coşkun 

İstanbul 

Üye 
Cumali Durmuş 

Kocaeli 
Üye 

Mükerrem Levent 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 1 4 -

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetld 

Amaç 
Madd« 1- Bu Kanunun amacı, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete 

dayalı esaslar çerçevesinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestieştirilerek mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada 
bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Kanun doğal gazm ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, 

pazârlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel 
kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumunun 
kurulması ile çalışma usul ve esaslarım kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
l)Bakanlık :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 
2)Bakan :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, 
3)BOTAŞ :Boru Hatları île Petrol Taşıma Anonim Şirketini, 
4)Kurum :DoğalGaz Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
5)Kural :DoğalGaz Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
6)Tüzel kişi(şirket):Bu Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, 

iletimi, dağıtımı, toptan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması 
fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulmuş özel veya kamu hukuku tüzel kişisini, 

7)Doğalgaz .-Yerden çıkarılan veya çıkanlabilen gaz halindeki 
doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle 
sıvılaştırılmış, basmçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş 
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazı -LPG hariç) diğer hallerini, 

8)Üretim :Doğal gazm 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında 
Türkiyede yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, 
temizlenmesini ve antılmasmı, toplama hatlanyla iletim hatlarma kadar 
taşınmasını, 

9)Üretim şirketi (işletmeci) :Türkiyede üretim faaliyetini 
gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
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10)İIetim : Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım 
şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz naklini, 

ll)İletim şirketi : İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
12)Dağıtım : Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli 

gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını, 
13)Şehir :Belediye veya büyükşehir belediye sınırlan içerisinde 

kalan imarlı alanlar bütününü, 
14)Dağıtım şirketi : Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve 

malıalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan 
tüzel kişiyi, 

15)Toptan sarış : Doğal gazın dağıtım şirketlerine ve serbest 
tüketicilere yapılan satışım, 

16)Toptan satış şirketi : Sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım 
faaliyeti yapmaksızın, doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel 
kişiyi, 

17)Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, 
dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alun-satm sözleşmesi 
yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi, 

18)Serbest olmayan tüketici(abone): Doğal gazı kendi kullanımı için 
dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

19)Depolama: Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal 
gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını 
gidermek amacıyla doğal gazın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak 
depolanmasını, 

20)Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek 
üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi, 

21)SıvıIaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi: Doğal gazın sıvı olarak 
taşınması ve depolanması amacıyla sıvdaştınlması, boşaltılması, depolaması ve 
tekrar gaz haline getirilmesi için kullanılan tesisleri, 

22)Depolama tesisi: Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir 
tüzel kişinin mülkiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı LNG veya gaz 
olarak depolamaya mahsus tesisi, 

23)Sistem: Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı 
işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı, • 

24)Sistem kullanıcısı: Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden 
veya sistem üzerinden transit gaz geçişi yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 

25)Bağlantılı sistem: Birbirleriyle karşılıklı bağlanmış ve bütün oluşturan 
sistemi, 

26)Dolaysız hat: Bir serbest tüketiciyi bağlantılı sistem oluşturacak 
şekilde besleyen doğal gaz boru hattını, doğal gazın şehirlerarasında ve özel 
vasıtalarla taşınmasını iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının 
düşürülerek satılmasını, 
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27)Mahalli gaz boru hattı : Şehir içi doğal gaz dağıtanı yapacak olan 
dağıtım şirketinin inşa edip işleteceği tüm dağıtım hatlarını, 

28)Dağıtım şebekesi : Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, 
işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını, 

29)Dikey bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, 
ithalat, ihracat, depolama veya satış faaliyetlerinden iki veya daha fazlasını 
gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

30)Tesliin sözleşmesi : Sistem kullanıcıları veya onların adına hareket 
edenlerle iletim şirketleri arasında veya depolama şirketi ve iletim şirketleri 
arasında veya ilerim şkketierinin kendi aralarında doğal gazın teslimi için 
yapılan sözleşmeyi, 

31)Taşıma sözleşmesi : Sistem kullanıcıları ile iletim şirketleri arasında 
doğal gazın taşınması amacıyla yapılan sözleşmeyi, 

32)İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest 
tüketicilere veya ihracatçı şirketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı 
amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal gaz temin edilmesi 
faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

33)UlusaI iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan 
yüksek basınçlı boru hatlarını, 

34)Ulusal iletim sistemi :Doğal gazın ülke çapında iletimini sağlayan 
ulusal iletim şebekesi ile dağıtım, depolama, sıvılaştuma, sıvılaştırılmış gazın 
gazlaştınlması ve benzeri diğer iletim tesislerinden oluşan sistemi, 

35)İhracatçı şirket : Üretim şirketi ve toptan satış şirketlerinden 
veya ithalatçı şirketlerden satın aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi, 

36)Piyasa faaliyeti : Doğal gazın, iletim, dağıtım, toptan satış, 
ithalat, ihracat ve LNG tesislerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü 
tesislerinde gaz veya sıkıştırılmış gaz olarak depolanması dahil olmak üzere, 
alımı, satımı veya hizmet ve ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin 
işlemlerden oluşan faaliyeti, 

37)Tarife : Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak 
depolanması ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartlan 
içeren düzenlemeleri, 

38)Lisans : Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu 
Kanun uyarınca Kurum tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin 
belgesini, 

39)Scrtifika : Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer 
alacak tesislerinin tasannu, yapımı, revizyonu, balamı, onarımı, kontrolü, 
müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin 
yeterliliğini gösteren ve Kurum tarafından verilen izni, 

40)KuIIanıcı birliği :Mülkiyetindeki dağıtun şebekesiyle üyelerinin 
doğal gaz ihtiyacım karşılayan organize sanayi bölgelerini ve kooperatiflerim, 

41) Sıkıştırılmış doğal gaz: Doğal gazın basmçlandınlmış halini, 
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42) Yatay bütünleşmiş tüzel ldşi: : Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, 
ithalat, ihracat, depolama veya satış faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren 
ve aym zamanda doğal gaz sektörüne dahil olmayan başka bir faaliyeti 
gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

ifade eder. 

Yetki 
Madde 4- Bu Kanunun yürütülmesinde gerçek ve tüzel kişilerin 

Kurumdan alacakları lisans veya sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin 
denetimi, gözetimi, yönlendirilmesi, uyulacak usul ve esaslar ile bu lisans ve 
sertifikaların kapsamı, verilme kriterleri, süreleri, bedellerinin tespit şekli, çevre 
mevzuatı ile uyum sağlaması , sicil kayıtlarının mtulma usulü ile lisans ve 
sertifika samplerinin hak ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi ile ilgili 
gerek görülen diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

Ayrıca, Kurumun yetkilerini kullanışı, yönetim ve çalışma esasları, 
gelMerinin tahsili, giderlerinin yapılması ve bu işlemlerin denetlenmesinde 
uygulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak değişikliklerin esasları, 
yabancı uzman çahştınlmasına ilişkin esaslar, Kurumun satın alacağı menkul ve 
gayrimenkullerin alımına ve ihale usulüne ilişkin hususlar ile Kurumun 
muhasebe sistemine ait usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulu karan ile yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri, Yapım ve Hizmet 

Faaliyetleri, Lisans ve Sertifikaların Genel Esasları 

Doğal gaz r/.iyasa faaliyetleri 
Madde 5- Bu Kanuna göre doğal gaz piyasa faaliyetlerinde bulunacak 

tüzel kişilerin gerekli lisansları almaları şarttır. 
Doğal gaz piyasasmda faaliyet gösterecek tüzel kişilerin lisans almak için 

Kuruma yapacaklan başvuruya, başvuru yapıldığı tarihten itibaren, doksan gün 
içerisinde Kurum tarafından cevap verilir. Lisans başvuru talebi reddedildiği 
takdirde, Kurum reddetme kararını başvuru sahibine gerekçesi ile birlikte 
bildirir. 

Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk tüzel lrişüerinin 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket veya limitet şirket 
olarak kurulmalan halinde, hisselerin tamamının nama yazdı olması şarttır. Bu 
şirketlerin sermayeleri ile ana sözleşmelerinde bulunması gereken diğer hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 
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Doğal gaz piyasa faaliyetleri şunlardır: 
a) İthalat:Doğal gazm ithalat yoluyla temin edilmesi Kurum tarafından 

verilecek ithalat lisansına göre yapılır. 
İthalat lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 
1) İthalat yapacak teknik ve ekonomik güce sahip olunması, 
2) İthal edilecek doğal gazm kaynağı, rezervleri, üretim tesisleri ve 

iletim sistemi hakkında kesin bilgi ve garantinin bulunması, 
3) • Her sene ithal edilecek doğal gazm yüzde onu kadar bir miktarı beş 

yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama imkanına sahip olunması hususunda 
depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden Kurumca belirlenen taahhüt ve 
garantilerin alınması, 

4) Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda 
bulunabilme yeterliliğine sahip olması, bu amaçla sistemin gelişmesini 
gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına ekonomik destek sağlayabilmesi, 

şartlan aranır. 
İthalatçı, şirketler, yapacakları her ithalat bağlantısı için ayn ayrı lisans 

almak zorundadır. İthalatçı şirketler, ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme 
sürelerini, süre uzatımlarını, öngörülen yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarını 
ve bu miktarlardaki değişiklikler ile sözleşmelerde veya temditlerinde yer alan 
ve sistemin güvenliğini ilgilendiren yükümlülükleri Kuruma bildirmek 
zorundadır. 

İthalatçı şirketler, ithal yoluyla temin ettikleri doğal gazı yurt içinde 
toptan satış şirketlerine veya ihracatçı şirketlere, saüş sözleşmesi ile 
devredebilecekleri gibi serbest tüketicilere ve ihracat lisansı almak kaydıyla yurt 
dışına da pazarlayabilir. Ancak, ihracatçı şirketlere yapılan devir, ithalatçı 
şirketin lisans kapsamındaki taahhütlerini ortadan kaldırmaz. 

Herhangi bir ithalatçı şirketin, ithal yoluyla temin ettiği yıllık doğal gaz 
miktarı, Kurumca belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde 
yirmisini aşamaz. 

İthalatçı şirket, yapmış olduğu bütün sözleşmelere ait Kurumun talep 
ettiği bügi ve belgeleri vermek zorundadır. 

b) Üretim: Doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri 6326 sayılı Petrol 
Kanununa göre yapılır. Arama ve işletme ruhsatlan Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından verilir. Üretim faaliyeti, piyasa faaliyetinden sayılmaz. 

Üretim şirketleri, ürettikleri gazı toptan satış lisansı almak kaydıyla toptan 
satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine veya serbest 
tüketicilere pazarlayabilir. Üretici şirketler bu satış rniktanmn Kurumca cari yıla 
ilişirin olarak belirlenecek ulusal tüketim talmıininin yüzde yirmisini geçmemek 
kaydıyla doğrudan serbest tüketicilere, geri kalan doğal gazı ise, ithalatçı 
şirketler, dağıtım şirketleri veya toptan satış şirketleri vasıtasıyla piyasaya 
sunabilir. Üretim şirketleri, ihracatçı lisansı almak kaydıyla ürettiği gazı ihraç 
edebilir. 
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Üretim şkketierinin satış ve ihracat lisansı almak için (e) ve (t) 
bentlerinde yer alan lisans koşullarım taşımaları zorunludur. 

Üretilen doğal gaz, iletim' şirketleri ile yapılacak taşıma ve teslim 
sözleşmelerine göre taşıttırılır. Üretim merkezinin bağlantılı sisteme uzak olması 
halinde, üretilen gazın bağlantılı sistem oluşturma şartı aranmaksızm dolaysız 
hat ile iletilmesi ve serbest tüketicilere satışı üretim şirketlerince yapılabilir. 
Ancak, bu husus, Kurumun ekonomik ve teknik şartlan gözönünde 
bulundurarak vereceği karara bağlıdır. Aynca, üretim şirketleri ürettiği doğal 
gazın üretim kapasitesinin 9 uncu maddenin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde 
belirtilen miktardan az olması durumunda, üretilen doğal gazı, şehir içi dağıtım 
faaliyeti yapmaksızın diğer tüketicilere satabilir. Üretim şirketlerinin iletim ve 
depolama ile ilgili mevcut tesislerdeki haklan saklıdır. Bu hakkın kullanılması 
(c) ve (d) bentlerindeki hükümlere tabidir. 

Üretim şirketleri, tarifeler, teslim kurallan, gaz kalitesi, gaz arzı 
mevsimsel değişiklikler gibi hususlarda Kurumun yapacağı düzenlemelere 
uymakla yükümlüdür. 

c)îletim: İletim faaliyetini gerçekleştirecek olan tüzel kişiler, aşağıdaki 
hususlara uymakla yükümlüdür. 

1) İletim şirketleri sistemin uygun olması halinde, Kurum tarafından tespit 
edilen kriterler çerçevesinde, sisteme bağlanmak isteyen kullanıcılan on iki ay 
içerisinde en uygun şebekeye bağlamakla yükümlüdür. 

2)Sisteme giriş talebini iletim şhketinin reddetmesi halinde kullanıcı, 
Kurumu bu durumdan haberdar edebilir. İletim şkketinin, şebeke işleyişi ile 
ilgili yönetmeliği ihlal ettiğinin Kurumca tespit edilmesi durumunda," iletim 
şirketi kullanıcının sisteme giriş bağlantısını Kurulun vereceği karara göre 
yapar. 

3) Kurum, kullamcılann sisteme girişi ile ilgili taleplerini inceleyerek, 
iletim faaliyetierinin aksamamasına, bu Kanunda belirtilen hususlan göz önüne 
alarak, sistemin işleyişine engel olunmamasına azami dikkati gösterir. 

4) İletim şirketleri, iletim faaliyetleri yapan diğer iletim şirketleri ile 
güvenli ve verimli bir işletim amacıyla eşgüdümlü çalışma yapabilmeleri için 
birbirlerine Kurumca belirlenen tüm teknik bilgileri vermek zorundadır. 

5) İletim şirketleri, doğal gazın akışı ve sistemin işlemesi için gerekli 
ayarlama ve diğer her türlü hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda 
kendilerinin sahip olduğu kısımdan sorumludur. Aynca, iletim şirketleri kendi 
sorumlu olduğu hatlarda, gaz üetiminin güvenli bir biçimde, verimli ve en az 
maliyet ile gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almaya ve bu Kanunda 
öngörülen diğer hususlan yerme getirmeye mecburdur. 

6) İletim şirketierinin faaliyete geçebilmesi için, Kurumdan lisans 
almalan zorunludur. Sistemin işleyişini ihlal eden iletim şirketlerine, bu 
Kanunda belirtilen cezalar tatbik edilir. 

7) İletim şirketleri, ithalatçı şirket, toptan satış şirketi, üretim şirketi ve 
ihracatçı şirketler ile taşıma sözleşmesi yapar. İletim şirketleri aynca, üretim 
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şirketi, serbest tüketici, depolama şirketi ve diğer iletim şirketleri ile teslim 
sözleşmeleri yapar. Yapılan veya yapılacak sözleşmelerde Kurumca belirlenen 
usul ve esaslar gözönünde bulundurulur ve sistemin işleyişini engelleyen veya 
aksatan hükümlere yer verilmez. 

8) Kurum, iletim şirketlerince transit doğal gaz iletimini de dikkate alarak 
hazırlanan ulusal iletim şebekesi yatının programlarım inceler ve onaylar. 

9) Mevcut, planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim 
şebekesi BOTAŞ'a ait olur. İletim şirketlerince mevcut hatlarla bağlantılı sistem 
oluşturacak şekilde inşa edilecek iletim amaçlı yeni boru hatları mülkiyeti 
kendilerine ait olmak üzere yatirım yapan diğer iletim şirketlerince işletilir. 
İletim şirketierinin diğer hak ve yükümlülükleri Kurumca çıkarılacak 
yönetmeliklerle belirlenir. 

d) Doğal gazın depolanması :Depolama faaliyeti yapacak olan tüzel 
kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür. 

l)Tüzel kişiler, doğal gazın yer altı ve yer üstünde gaz veya LNG olarak 
depolanması faaliyetlerinde bulunabilmeleri için, Kurumdan lisans almak 
zorundadır. Söz konusu lisans olmaksızın depolama faaliyetinde bulunulamaz. 
Lisans talebinde bulunan tüzel kişiler, Kurum tarafindan çıkarılacak 
yönetmelikte yer alacak koşullara uymak mecburiyetindedir. 

Depolama lisansı almak içinbaşvuran tüzel kişilerde; 
aa) Depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterliliğe sahip olmak, 
bb) Tasarrufları aranda bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü 

sistemin eşgüdümlü ve güvenli bir tarzda işlemesine yardımcı olacak şekilde 
idare edeceklerini taahhüt etmek, 

cc) Tasarrufları aranda bulunacak depolama kapasitelerinin sistem 
elverişli olduğu takdirde, tarafsız ve eşit bir şekilde hizmete sunulacağını 
taahhüt etmek, 

Şartları aranır. 
2) 6326 sayılı Kanuna göre, işletme ruhsatına sahip şirketlerin doğal gaz 

ürettiği yer altı doğal gaz yatağını, depolama amacı üe kullanmak üzere Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğünün onayının alınmasını müteakip Kuruma başvurması 
halinde, Kurum tarafından uygun görüldüp takdirde, işletme ruhsatının ilgili 
bölümü depolama lisansına çevrilir. Ancak, üretim şirketinin Kuruma yaptığı 
başvuruda, depolama lisansı için istenen yeterliliğe sahip olduğunu belgelemesi 
şarttır. Şirket, depolama faaliyetine başladığı takdirde, depolama faaliyetini, 
muhasebesini ayrıştırmak suretiyle üretim faaliyetinden ayrı olarak yürütür. 

Depolama şirketine yapılan taleplerin reddedilmesi ve sistem 
•kullanıcısının bu durumdan Kurumu haberdar etmesi halinde, Kurum gerekli 
incelemeleri ve denetimleri yaparak depolama şirketinin Kurumca yayımlanan 
usul ve esaslar ile lisans şartlarını ihlal ettiğini tespit etmesi halinde, depolama 
şirketim talep edilen hizmeti vermeğe icbar edebilir. Yapüan bu ihlal nedeniyle, 
bu Kanunda gösterilen cezai müeyyideler uygulanır. 
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e) Toptan satış: Toptan satış şirketleri, serbest tüketicilere yapacakları 
toptan satış faaliyeti için, Kurumdan lisans almak zorundadır. İthalatçı lisansı 
almış olan tüzel kişilerin, toptan saüş lisansı alma zorunlulukları yoktur. İthalat 
lisansı ile doğal gaz toptan satışı yapabilirler. 

Toptan saüş faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilerin, lisans almak için 
doğal gazı nereden temin edeceğini ve hangi taşıma koşullan ile satışı 
gerçekleştireceğini, yeterli teknik ve ekonomik gücünün bulunduğunu ve 
sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla, gerekli 
depolama kapasitelerine sahip olduğunu göstermesi ve ayrıca, yönetmeliklerde 
belirtilen diğer taahhüt ve garantileri de vermesi gerekir. 

Doğal gazın toptan satış fadiyetierinin düzenlenmesinde aşağıdaki 
esaslara uyulması zorunludur. 

1) Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, Kurumca 
öngörülecek süre içerisinde, müşterilerin mevsimsel azami doğal gaz çekişlerini 
karşılamak amacıyla, gerekli arz planlamasını yapmak ve depolama tedbirlerini 
almak ve bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini 
Kuruma ibraz etmek zorundadır. Gerekli depolama tedbMerinin alınması için, 
lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre tanınır. Bu süre, ülkedeki 
depolama tesislerinin yeterli düzeye ulaşmaması halinde Kurum tarafından iki 
yıla kadar uzatılabilir. 

Ayrıca, Kurum her yıl iklim değerlerine göre, her şehir için müteakip yılın 
mevsimsel yoğunluğunu karşılayacak dengeleme amaçlı depolama miktarlarım 
tayin etmeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

2)Serbest tüketicüere toptan gaz satışı yapan tüzel kişiler, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesini müteakip müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik 
esneklik limitleri dahilinde gaz girişini sağlamak mecburiyetindedir. Toptan 
satıcıların gerekli arz ve depolama kapasitelerine ulaşması zorunlu olup, ayrıca 
lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre içinde gerekli depolama 
tedbirlerini almak zorundadır. Bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira 
sözleşmelerini Kuruma ibraz ederler. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin 
yeterli düzeye ulaşmaması halinde uzatılabilir. 

3) Doğal gaz toptan satışı yapan tüzel kişiler, Kurum tarafından öngörülen 
süre içerisinde beklenen talebi karşılayabilecek iletim, depolama ve sistemi 
dengeleyici kapasiteleri sağlamak zorundadır. 

4)Toptan- saüş şirketi, ithalatçı şirket veya ihracatçı şirket veya serbest 
tüketici veya dağıtım şirketi ile satış sözleşmeleri yapar ve fiyatları serbestçe 
belirler. Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz 
ve suistimal edilemez. 

5)Toptan satış şirketierinin, doğal gaz ithalatı yapabilmesi için ithalatçı 
lisansı alması zorunludur. 

6)Toptan satış şirketierinin her birinin bir yıl içinde satışını 
gerçekleştirdikleri toplam gaz miktarı, Kurumca cari yıla ilişkin belirlediği 
ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçemez. 
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7)Toptan satış şirketleri, bölgesel sınırlama getirilmeksizin yurt genelinde 
satış yapabilir. 

f) Doğal gazm ihracııİthal edilmiş veya yurt içinde üretilmiş doğal gazı 
yurt dışına ihraç, etmek isteyen tüzel kişiler, Kurumdan ihracatçı lisansı alır.. 
Lisans almak isteyen şirketlerin Kurum tarafindan çıkarılacak yönetmeliklerde 
belirtilen şartların yanında; 

1) Teknik ve ekonomik yeterliğe sahip olduğunu göstermesi, 
2) Doğal gazı, hangi ülkeye ve hangi taşıma vasıtaları ile ihraç edeceğini 

bildirmesi, 
3) İhraç nedeniyle sistemin işleyişini ve ülke ihtiyacım aksatmayacağını 

ve ayrıca sistemin emniyetini ihlal ettiği durumlarda, meydana gelen zarar ve 
ziyam tazmin edeceğim garanti etmesi ve bu hususta meydana gelebilecek zarar 
ve ziyanı karşılamak üzere zorunlu sigorta yapması, 

fŞartları aranır. 
Ancak, transit hatları işleten iletim şirketleri,bu bendin (3) numaralı alt 

bendinde belirtilen garanti şartından muaftır. 
g) Doğal gazm şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, 

Kurum tarafından açılacak ihaleyi kazanan şirkete mülkiyeti de dahil olmak 
üzere şehrin gehşmişlik-düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullamcı sayısı gibi 
hususlar dikkate alınarak Kurum tarafindan belirlenecek lisans süresi için verilir. 

Kurumun belirli bir şehir için açacağı ihale, Resmi Gazete'de ilan edilir. 
Şirketlerin ihaleye katılmak için vereceği teklifler, Kurum tarafindan çıkarılacak 
yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre değerlendirilerek ihaleyi 
kazanan şirkete dağıtım lisansı verilir ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini 
gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanım alır. 

Dağıtım lisansı alan tüzel kişiler, bu Kanunda dağıtım lisansı ile ilgili 
hükümlere ve Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. 
Dağıtım lisansı alan tüzel kişi, mülkiyetinde olacak dağıtım şebekesini lisans 
süresi sona ermeden başka bir tüzel kişiye satabilir. Lisans süresi sona eren 
dağıtım şirketi, lisans süresinin tamamlanmasından bir yıl önce, söz konusu 
şehir içi dağıtım lisansının yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde 
Kurum, şirketin ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin 
memnuniyetmi dikkate alarak ikinci kez dağıtım lisansı verebilir. Lisans 
sahfoinin lisans süresi uzatılmadığı takdirde, Kurum ilgili şehir için yeniden 
ihale açar ve mevcut şebekenin işletme ve mülkiyeti için en uygun teklifi veren 
tüzel kişiye dağıtım lisansım verir. Şebekenin bedeli Kurum tarafindan tahsil 

• edilerek önceki lisans sahibine ödenir. Kurumun ilgili şehir için bütün 
tüketicileri serbest tüketici statüsüne getirmesi halinde, perakende satış için 
birden fazla şirkete doğal gaz ticareti yapma hakkı verilir. 

Kurum, mülkiyet sahibi dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini 
yönlendirir, denetler, izler ve gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıüm 
şirketine ait olmak üzere, bu Kanuna tabi sertifika sahibi gerçek ve tüzel 
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kişilerden satın alabilir. Doğal gazın şehir içi dağıtımına ait ihale usul ve 
esasları, değerlendirme kriterleri ve lisansta bulunması gereken diğer hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumdan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı 
şehirde bulunan.belediye tüzel kişisini sermaye koyma şartı aramaksızın, en 
fazla yüzde on: nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek 
zorundadır. Bu sermaye oram bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir surette 
aşılamaz. İl Özel- İdaresi de bedel karşılığım ödeyerek en fazla % 10 hisse 
alabilir. 

Kurum, belediye veya belediye şkketinin hisse almaması veya en az bir 
yönetim kurulu üyeliğine hak kazanılmayacak oranda hisse alması halinde, Türk 
Ticaret Kanununun 275 inci maddesine göre belediyeye şirket yönetim ve 
denetim kurullarında temsil hakla verecek düzenlemelerin yapılmasını, şehir içi 
dağıtım şirketinden isteyebilir. 

Dağıtım şirketierinin yükümlülükleri; 
1) Doğal gaz dağıtım şirketleri, dağıtım şebekeleri için sevkiyat kontrol 

merkezi kurarlar. Ancak, Kurum tarafından tüketim kapasitesinin yetersiz 
olduğu belirlenen şehirlerde bu şart aranmaz. 

2) Dağıtım şirketleri sorumluluk alanlarında bulunan tüketicilerin talep 
etmesi halinde, bu tüketicileri sisteme bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı 
yapma yükümlülüğü, şirketin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya 
imkan veren kapasitede olmasına ve tüketicinin de kendi üzerine düşen ve 
Kurumca belirlenen dağıtım yönetmeliğinde öngörülen işlemleri yapmasma ve 
belirleyeceği usul ve esaslara göre, bağlantınm teknik ve ekonomik olarak 
gerçekleşmesinin mümkün olmasına bağlıdır. Bu konuda ihtilaf olması halinde 
bağlantının teknik ve ekonomik olup olmadığına Kurum karar verir. 

3) Bağlama talebi reddedilen kullanıcı durumu Kuruma bildirir. Kurum 
dağıtım şnketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede 
belirtilen esaslarm ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, şirket Kurumun konu 
hakkında vereceği karara uymak zorundadır. 

4) Dağılım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal 
gaz kullanmak için yaptırdıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik 
personeline veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir. İç 
tesisatın Kurum tarafindan yayımlanacak iç tesisat yönetmeliğine uygun 
olmadığının tespiti halinde, şirket gaz vermeyi reddedebileceği gibi vermekte 
olduğu gazı da kesebilir. Tüketicinin tesisatı uygun hale getirip tekrar 
başvurması halinde, aynı işlemler tekrarlanır. İç tesisatta yapılacak izinsiz 
tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje 
dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve 
ziyanlardan dağıtan şirketleri sorumlu değildir. 
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5) Dağıtım şirketleri, yurt çapmda sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. 
Ancak, bu sayı, şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı 
sayısı gibi hususlar dikkate alınarak' Kurumca artırılabilir. 

h) Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı ve iletimi: Doğal gazın kuyubaşı, 
ulusal iletim şebekesi veya şehiriçi dağıtım sisteminden satın alınıp sıkıştırılması 
ve basınçlı kaplara doldurulması, sıkıştırılmış haldeki doğal gazm şehirler 
arasındaki özel vasıtalarla taşınması ye iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde 
basıncının düşürülerek satılması faaliyetlerim yapacak tüzel kişilerin, bu 
faaliyetler için Kurumdan lisans almaları zorunludur. Bu faaliyeti yapacak tüzel 
kişilerin, lisans- almak için ilgili yönetmeliklerde yer alan şartlara uymaları 
yanında, yapacakları faaliyet kapsamında yer alacak tesis ve ekipmanların Türk 
Standartları ve/veya Avrupa Birliğince kabul edilen standartlara uygun ve 
güvenli olacağını garanti etmesi şartı aranır. 

Yapım ve hizmet faaliyetleri 
Madde 6- Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ithalatçı şirket, 

ihracatçı şirket, iletim şirketi , depolama şirketi, dağıtım şirketi, toptan satış 
şirketi ve serbest tüketiciler, Kurumdan sertifika almış gerçek ve tüzel kişiler ile 
yapım ve hizmet sözleşmesi imzalayabilir. Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım 
ve hizmet faaliyeti," sertifika sahibi olmayan kişiler tarafindan 
gerçekleştirilemez. 

İç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifikalar Kurum adına ve Kurum 
tarafindan yetkilendirilen resmi veya özel şirketler ile şehir içi dağıtım 
şirketlerince verilir. Gerçek ve tüzel kişilerin, sertifika almak için Kuruma 
yapacakları başvurulara doksan gün içerisinde Kurum tarafindan cevap verilir. 

Sistemle ilgili; 
a) Fizibilite, etüt, proje müşavirlik, kontrol ve denetleme, 
b) Yapım, 
c) Servis, bakım ve onarım 

gifci hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, Kurumdan 
"sertifika almak zorundadır. Yapım ve hizmet faaliyeti yapmak isteyenler, Kurum 
tarafindan hazırlanacak yönetmeliğe göre, Kuruma başvurur. Söz konusu 
yönetmeliğin öngördüğü yeterlik şartlarını taşıyanlara sertifika verilir. 

Yapım ve hizmet faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, 
Kurumca hazırlanan yönetmelik ve yayımlanacak tebliğlere uygun faaliyet 
göstermek zorundadır. 

Yapım ve hizmet alanında faaliyet göstermek üzere iç tesisat ve servis 
hatları alanında, dağıtım şirketlerinden sertifika almış olanlar, dağıtım şirketleri 
tarafindan denetlenir. Ancak tüketicilerin başvurması halinde, Kurum tarafindan 
da denetlenebilir. Tüketicilerin Kuruma başvurma usul ve esasları Kurumca 
yayımlanacak yönetmelik ile düzenlenir. 
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Lisans ve sertifikaların genel esasları 
Madde 7- Bu- Kanun kapsamında Kurum tarafından verilecek lisans ve 

sertifikaların tabi olacağı usul ve esaslar ile Hsans ve sertifikalarda yer alacak 
asgari hükümler şunlardır: 

a) Lisans ve sertifikaların tabi olacağı usul ve esaslar: 
1) Piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine 

başlamadan önce, her bir faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla 
tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için ayn ayn lisans almak 
zorundadır. 

2) Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden 
fazla tesiste yürüten tüzel kişiler, lisansa tabi her faaliyet veya tesis için ayn ayn 
muhasebe kayıtlan tutmak zorundadır. 

3) Lisans veya sertifika başvuru usul ve esaslan, lisans ve sertifika sahibi 
tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri, lisans sahibinin haklarının temliki, hsans 
tadili, süreleri, süre uzatımı ve sahibi tarafından Hsans veya sertifikadan 
vazgeçilmesi halleri ile faah'yetin türü ve iletim, dağıtım ve depolaması yapılan 
doğal gaz miktarına göre belirlenecek lisans ve sertifika bedelleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

4) Lisanslar ve sertifikalar bir defada en az 10, en fazla 30 yıl süre ile 
verilir. 

5) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans ve sertifika alma, 
yenileme, tadil, suret çıkartma sertifika ve yıllık Hsans bedeUerini Kuruma 
ödemek zorundadır. 

6) Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını, Kurul 
denetimine hazır bulundurmak, Kurul tarafından talep edildiğinde denetime 
açmak ve Kurumun faahyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her 
türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kurula vermek zorundadır. 

b) Lisanslarda asgari olarak yer alacak hükümler: 
l)Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar 

veya kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 
2) Bir dağıtım ya da iletim Hsansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere, aynı 

kapasiteye sahip sistem kullamcılan arasında ayrım gözetmeksizin sisteme 
erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlayacağına dair hükümler. 

3) Bu Kanunda yer alan fiyatlandmna esaslarım tespit etmeye, piyasa 
ihtiyaçlarım dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan doğal gaz 
satışında uygulanacak fîyatlandırma esaslarım tespit etmeye ve bu fiyatlarda 
enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara üişkin formülleri 
uygulamaya dair yöntemler ve bunların denetlenmesine dair hükümler. 

4) Lisans sahibinin Kurula tam ve doğru bilgi vermesini ve abonelere 
yapılan satışlar açısmdan; dağıtım Hsansı sahibinin doğal gaz alımlanm en 
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ekonomik kaynaktan yapmasmı ve gerektiğinde yaptığı alımlarda en ekonomik 
alımı yaptığım kanıtlamasını sağlayacak hükümler. 

5) Yönetmelik uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar 
ile işletme kayıplarını asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları 
içeren hükümler. . 

6) Lisansın iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler. 
7) Lisansta değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler. 
8) Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme 

koşullarına ilişkin hükümler. 
9) Lisans sahibine ait veya kullanımmdaki tesis ve/veya tesislerin 

gerektiğinde lisans amaçlan doğrultusunda başkalarma kullandınlması 
koşullarına ilişkin hükümler. 

10) Lisans sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara uyma 
yükümlülüklerine ilişkin hükümler. 

11) Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek 
faaliyetlere ilişkin hükümler. 

12) Lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların hahgüerinin 
Kurul tarafindan çözüleceğine ilişkin hükümler. 

13) Lisansta yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve 
hallerde geçersiz olacağına ilişkin hükümler. . 

14) Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler. 

c) Sertifikalarda asgari olarak: 
1) Sertifika kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair 

gruplar veya kategoriler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler, 
2) Sertifika iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler, 
3) Sertifikada değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler, 
4) Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve 

ödeme koşullarına ilişkin hükümler, 
5) Sertifika saMbinin Kurul tarafindan verilen tüm talimatlara ve 

yönetmeliklere uyma yükümlülüklerine ilişkin hükümler, 
6) Sertifika kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek 

faaliyetlere ilişkin hükümler, 
7) Sertifika kapsammdaki faaliyetleri ile ilgili uyuşmazlıkların 

hangilerinin Kurul tarafindan çözüleceğine ilişkin hükümler, 
8) Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve 

hallerde geçersiz olacağına ilişkin hükümler, 
9) Faaliyetlerin teknik gereklere göre. yapılmasını sağlayacak hükümler, 
Bulunur. 
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d) Lisans veya sertifikaların sona ermesi: Lisans ve sertifikalar Kurul 
tarafından lisans veya sertifikada belirtilen yöntem uyarınca süreleri 
uzatılmadığı takdirde, sürelerinin bitiminde veya lisans veya sertifika sahibi 
gerçek veya tüzel kişinin iflası halinde kendiliğinden , lisans veya sertifika 
sahibi gerçek veya tüzel kişinin lisans veya sertifikadan vazgeçmeyi istemesi 
h'alinde ise ancak Kurul onayı ile sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Rekabetin Korunması ve Geliştirilmesi, Bilgi Verme, Hesap Ayrışımı, 

Serbest Tüketicinin Belirlenmesi ve Sisteme Girişte İstisnai Haller 

Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, bilgi verme ve hesap ayrışımı 
Madde 8- a) Rekabetin korunması ve gehştirilmesine ilişkin esaslar 

aşağıda belirtilmiştir. 
1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen 

rekabet özgürlüğü, hakim durumun kötüye kullanılmaması, birleşme ve devir \ 
almaya ilişkin hususlar, doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilere 
de uygulanır. 

2) Türkiyedeki üretim şirketleri hariç olmak kaydıyla hiçbir tüzel kişi 
Kurumun cari yıla ait olarak belirlediği ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 
yüzde yirmisinden fazlasmı satamaz. 

3) Bu oran, kayıplar düşüldükten soma, kalan net ulusal tüketim 
miktarından şirketin doğrudan doğruya veya sermayesinin yansından fazlası 
kendisine ait şirketler vasıtasıyla tükettiği gaz miktan tenzil edilerek bulunur. 
Bu oranın aşılması halinde Kurum tarafından gerekü önlemler alınır. 

4) Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet 
alam dışmda faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece bir tanesine iştirak edebilir 
ancak ayn bir şirket kuramaz . Kendi faaliyet alanında, faaliyet gösteren hiç bir 
tüzel kişiye iştirak edemez ve şirket kuramaz. Ancak iştirak ettiği tüzel kişi 
üzerinde doğrudan veya dolayh olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya ticari 
mal varlığının yansından fazlasmı veya oy haklarının yansından fazlasmı 
kullanma hakkma ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi 
temsile yetkili organlarm üyelerinin yandan fazlasmı atama hakkma ya da 
işlerini idare etme hakkma sahip olamaz. 

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler yaptıklan 
faaliyetle ilgili konularda, bilgi vermekle yükümlüdürler. Verilecek bügilerin 
kapsamı ve bilgi verilecek merciler aşağıda belirtilmiştir; 

1) Doğal gaz iletim ve sevkiyat kontrolü yapan iletim şirketleri, LNG 
tesisi ve yeraltı, depolama tesisi işleten depolama şirketleri, şehir içi doğal gaz 
dağıtım faaliyeti yapan dağıtım şirketleri, doğal gaz temin eden üretim ve ithalat 
şirketleri, kendileriyle aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketlere, yaptıklan 
faaliyetlerin doğal gaz sisteminin emniyetli ve verimli işlemesini teminen yeterli 
bilgi vermekle yükümlüdürler. 
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2) Bu maddede belirtilen bilgilerin kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra, Kurumun öncelikle çıkaracağı yönetmeliklerde 
belirlenecektir. 

3) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas 
bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yülcümlüdür. Ancak, Rekabet Kurumu ve 
Kurumun, yapacağı soruşturmalar nedeniyle, ilgililere vereceği bilgilerden 
dolayı sorumlu tutulamaz. 

4) Doğal gaz piyasasmda faaliyet gösteren tüzel kişiler, doğal gaz alım-
satimı sırasında bizzat veya denetleyen, denetlenen veya bağlı tüzel kişiler 
vasıtasıyla edindikleri gizli bilgileri, kendi menfaatleri veya kendilerine bağlı 
firmalar yararına kullanamaz. 

c) Doğal gaz piyasasmda birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel 
kişilerin muhasebe aynşunlarmı yapmaları zorunludur. 

d) Dağıtım şirketlerinin bir yıl içerisinde dağıtacakları gazın en fazla 
yüzde ellisini bir tüzel kişiden satın almaları esas olup, Kurum rekabet ortamı 
oluşmasmı dikkate alarak bu miktarı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. 

Serbest tüketicinin belirlenmesi ve sisteme girişte istisnai haller 
Madde 9 - a) Serbest Tüketiciler aşağıdaki sınıflamaya göre belirlenir. 
1) Satm aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla 

olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri, 
2) Elektrik enerjisi üretimi için gaz satm alan şirketler, 
3) Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, 
4)Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiyede doğal gaz üreten 

üretim şirketleri, 
Serbest tüketici statüsündedir. Ancak, Kurum , bütün tüketiciler serbest 

tüketici oluncaya kadar her yıl -serbest tüketici olma sınırını yeniden 
belirleyecektir.Kurum, bu maddede belirtilen sınıflamaların uygulanmasmı 
yalandan takip eder. Dağıtım şirketlerinin, sorumluluk alanları haricinde 
bulunan serbest olmayan tüketicilere, doğal gaz temin etme zorunlulukları 
yoktur. Toptan satış şirketleri bu tüketicilere doğal gaz satıp satmamakta 
serbesttir. 

b) Kurum, sadece lisans verilme aşamasında olmak üzere, şehirlerin 
gelişmişlik durumu, gaz tüketimi ve şehirlerde alt yapı yatuımlanmn teşvik 
edilmesi amacıyla, serbest tüketici olmak için aranan yıllık tüketim miktarı 
sınırını onbeş milyon metreküpe kadar tesbit etmeye yetkilidir. Doğal gaz 
piyasa faaliyeti yapan tüzel kişüer bu Kanunda belirtilen sisteme giriş 
koşullarına göre sisteme bağlantı yapmak isteyenlerin sisteme girişine müsaade 
etmekle yükümlüdür. 

Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel kişüer, sisteme giriş için talepte 
bulunan diğer tüzel kişüer ve serbest tüketicüerin sisteme giriş taleplerini, 
yeterli kapasiteye sahip olamama veya sisteme girişleri halinde yükümlülükleri 
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yerine getiremeyecekleri veya mevcut sözleşmeler nedeniyle ciddi mali ve 
ekonomik tazminatlara mahkum olabilecekleri durumlarda kabul etmeyebilir. 

Kapasitesizlik veya hizmet yülcümlülûkleri veya mevcut sözleşmeler 
nedeniyle, meydana gelen ciddi ekonomik güçlükler yüzünden sisteme giriş 
talebinin reddedilmesi halinde, durum gerekçeleriyle birlikte derhal Kuruma 
bildirilir. 

Kurum, kapasite veya bağlantı yokluğu veya başka bir engel olup 
olmadığını, bu Kanun ve çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre 
araştırarak üç ay içerisinde kararını taraflara bildirir. 

Kullanıcının kapasite veya bağlantı yokluğu durumunu bertaraf etmek 
amacıyla gerekli masrafları yüklenmesi halinde sisteme giriş reddedilemez. 

Mevcut sözleşmelerde yer alan hükümlerin ciddi ekonomik ve mali 
güçlükler nedeniyle sisteme girişin reddedilmesi halinde, iletim şirketi 
imzaladığı sözleşme nedeniyle, zor durumda kalan diğer tüzel kişinin Kuruma 
başvurması üzerine, Kurumdan sisteme giriş mecburiyetini geçici olarak 
kaldırmasını talep edebilir. Bu durumda gerekli bilgilerle birlikte sorunun 
çözümü için planladığı önlemleri Kuruma sunar. Kurum, üç ay içinde, talep 
konusundaki yapılacak işlem hakkında karar verir. 

Ancak, Kurum tarafından sisteme* giriş mecburiyetinin geçici olarak 
kaldınlması talebinin reddedilmesi halinde, iletim şirketi talepte bulunan gerçek 
ve tüzel kişiyi sisteme bağlamaya mecburdur. 

İKİNCİ KISIM 
Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Düzenleme 

Kurulu ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu ile Doğal Gaz Piyasası Düzenleme 

Kurulunun Görevleri ve Yetkileri 

Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu 
Madde 10- Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu 

Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Doğal Gaz Piyasası 
Düzenleme Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, gerçek veya tüzel kişilerin yetkili oldukları doğal gaz faaliyetleri 
ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve 
sertifikaların verilmesinden, piyasa ve sistem performansının izlenmesinden, 
performans standartlanmn, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin 
oluşturulmasmdan, tadilinden ve uygulattınlmasmdan, denetlenmesinden, 
maliyeti yansıtan iletim ve dağıtım fiyatlarının incelenmesinden ve piyasada bu 
Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur. 
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Kurum, bu Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirirken ve 
yetkilerini kullanırken hiçbir kişi, kurum, kuruluş veya organdan emir ya da 
talimat almaz. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanun hükümleri uyarmca çıkaracağı 
yönetmelikleri ve. uzun vadeli programlan piyasada faaliyet gösteren tüzel 
kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar. 

Kurumun merkezi Ankaradadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Kurum, ı en fazla beş yerde irtibat bürosu 
kurabilir. 

Kurumun teşkilatı; Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu, başkanlık ve 
hizmet birimlerinden oluşur. 

Kurum, bu Kanundan kaynaklanan görevlerini ve yetkilerini Doğal Gaz 
Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil ve karar organı 
Kuruldur. 

Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı 
Madde 11 - Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere beş 

üyeden oluşur. 
Bakanlar Kurulu, birisi Başkan diğer ikisi üye olmak üzere Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının göstereceği altı aday arasmdan, bir üyeyi Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, bir üyeyi ise Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının göstereceği ikişer aday arasmdan seçer ve atar. İkinci 
Başkam Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. 

Kurul Başkam ve üyeleri hukuk, iktisat, mühendislik, işletme ya da 
maliye dallarında yurt içinde ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim 
kurumlanndan mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde 
en az on yıl deneyim sahibi ve mesleğinde yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler 
arasmdan atanır. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Görev 
süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir, ancak aynı üye üçüncü kez seçilemez. 

Kurul Başkan ve üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini 
kullanırken tarafsız davranmak zorundadır. 

Kurul üyeleri; önce bir üye, müteakiben ikişer üye olmak üzere her iki 
yılda bir kıdem esasma göre yenilenir. Başkanlık veya üyelikler, görev süresi 
dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan üyeliklere bir ay 
içinde seçim ve atama yapılır. Yenilenme hariç, bu şekilde atanan üyeler yerine 
atandıkları üyelerin kalan süresini tamamlar. Hangi nedenle olursa olsun 
yapılacak yeni seçim ve atamalarda yeni üye/üyeler, bu madde hükmü uyarmca 
yerine seçileceği üyeyi aday göstermiş olan kunuıı/kuruluşun adaylan arasmdan 
seçilir ve atanır. Bu Kanunun diğer maddeleri ile belirlenen görevlerinin yanı 
sura, Kurul aşağıdaki görevleri de yerine getirir: 

a)Kurumun her türlü planlarını, bütçe ve diğer mali tablolarının da yer 
aldığı yıllık iş programlarını ve bunlarda yapılabilecek revizyonlan onaylamak, 
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b)Kurum faaliyetlerini yönetmek ve bunlarla ilgili düzenlemeleri 
onaylamak ve uygulanmalarım sağlamak, 

lc)Kurumu temsil edecek kişileri belirlemek, personelin atanması için 
yetki devri yapmadığı durumlarda tüm personelin atama, terfi ve azil kararlarını 
almak, 

ıd)lKurumun varlık ve kaynaklarına ilişkin kararlan almak, 
e)ıDoğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla 

ilgili Kurum görüş ve önerilerim belirlemek, bunlarla ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapmak, 

: f>Bu Kanunla Kuruma yetki verilen konularda, doğal gaz piyasa 
faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunlarm yürütümünü 
sağlamak, 

g)I(isans ve sertifika verilmesine ve bunlarm yürütümüne ve iptaline 
ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak, 

h)ıKanunda yer alan hükümler dahilinde özel hallerde uygulamaya 
konulabilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespitine yönelik kararlar almak, 

ı)ıPiyasa içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda, 
tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek, 

§ j)Kanunla belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri onaylamak veya tarife 
revizyonları hakkında karar almak, 

.k)Faaliyetlerle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini 
yürütmek, yetkisi dahilinde ceza ve yaptinmlan uygulamak ve dava açmak da 
dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarım almak, 

'. l)ıBu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel 
kişiler ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilaflan çözmek. 

. m) Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmaktır. 

Başkanlık; Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Özel Büro 
Müdürlüğü ile yeterli sayıda kurulan hizmet birimlerinden teşekkül eder. 

Başkanın görevde olmadığı sürelerde İkinci Başkan yürütme görevim 
üstlenir. 

Başkan, Kurulun olduğu gibi, Kurumun da amiri olup, mevzuatla ve 
Kurulca kendisine verilen görevlerin ifası ile yetkili ve sorumludur. Kurumun 
temsili Başkanın yetki ve sorumluluğundadır. Başkanın yönetim yetki ve 
sorumluluğu, Başkanlık çalışmalarının planlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi 
denetlenmesi faaliyetleri ve kamuya bilgi verilmesi görevim de kapsar. Başkan 
ve astlarının temsil ve yönetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluğunun 
çerçevesi Kurulca onaylanacak yönetmelikle düzenlenir. Yetki devri amirin 
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sorumluluğunu kaldırmaz. Başkan. Yardımcıları, Danışma Birimi, Genel 
Sekreter ve Özel Büro Müdürlüğü Başkana bağlı olarak çalışır. 

Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır: 
a)Kurum tüzel kişiliğini temsil etmek, 
b)Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak, 
c)Kurumun işlevlerinin yerine getirebilmesi için Kurul kararı 

doğrultusunda yeterli sayıda personeli istihdam etmek, 
dJHizmet birirderinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde 

çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve 
koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki 
ihtilaflarım çözmek», 

e)Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve 
toplantıları idare etmek, 

f)Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu 
kararların uygulanmasını izlemek, 

g)Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabım ve Kurumun yıllık 
raporunu hazırlamak ve "Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, 
gelirlerin toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlamak. 

Yasaklar ve görevden alma 
Madde 12 - Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli Kurumdaki 

görevleri esnasmda özel bir kanuna dayanmadıkça resmi ya da özel hiç bir görev 
alamazlar. Sözkonusu personel Kurumdaki görevlerinin sona ermesinden 
itibaren üç yıl süre üe piyasada faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişiliklerinde 
ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve 
bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek 
doğrudan ya da dolayh ilişkiye giremez ve doğal gaz ticareti ile uğraşamazlar. 
Bu yasağa uymayanlar hakkında 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Aynlanlarm 
Yapamayacaktan İşler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki olduklan 
Hazine Müsteşarlığı tarafindan çıkanlan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler 
dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel İrişüere veya bunların iştiraklerine ait 
her türlü hisselerim ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve 
ikinci dereceye kadar sihri hısımlan dışındakilere, görev sürelerinin 
başlamasmdan itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden 
çıkarmak zorundadır. 

Kurul Başkan ve üyelerinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımlan, 
piyasada faaliyet gösteren kamu hinim ve kuruluşlan dışındaki tüzel kişiliklerde 
ya da bunların iştiraklerinde Kurul Başkan ve üyelerinin atanmasından sonra ve 
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üyelik süresi boyunca görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu 
tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek 
doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve doğal gaz ticareti ile uğraşamaz. 

Kurul Başkan ve üyeleri ve Kurum personeli, Kurum ile ilgili gizlilik 
taşıyan bilgileri ve doğal gaz sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her 
türlü sırlan, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya 
başkalarının menfaatine kullanamaz.. 

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son 
verilemez. Ancak, bu maddedeki yasakları ihlal eden veya bu Kanun ile 
kendüerine verilen görevler üe ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında 
mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartlan 
kaybettikleri tespit edüen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya 
başka bir nedenİe görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan 
kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam 
teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul Başkan 
ve üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafindan görevden alınır. 

Yemin ve mal bekanı 
Madde 13 - Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda 

görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile 
yürüteceklerine, bu Kanunun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykın hareket 
etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin eder. 

Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul 
üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamaz. 

Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden aynlma tarihlerinden itibaren 
bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında 
bulunmak zorundadır. 

Kurul çalışmaları ve toplantıları, kurul onayları, yıllık rapor ve 
denetim 
Madde 14 - Kurulun çalışma usul ve esaslan ile başvurularda takip 

edeceği usuller yönetmeliklerle düzenlenir. 
a) Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta 

toplanır. Toplantıyı Kurul Başkam veya yolduğunda İkinci Başkan yönetir. Her 
bir toplantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya da yokluğunda İkinci 
Başkan tarafindan hazırlanarak Kurul üyelerine bildirilir. 

Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların 
çoğunluğunun oyu ile alınır, fik toplantıda karar için gerekli nisabın 
sağlanamadığı durumlarda Başkan ikinci toplantıya tüm üyelerin iştirakim 
sağlar. Ancak, bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya kaulanlann 
salt çoğunluğu ile alınır. Bu durumda da toplantı nisabı bu maddede belirtilen 
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sayıdan az olamaz. Başkan, oyunu, toplantıya katılan üyelerin oylarım 
kullanmalanndan sonra kullanır. İkinci toplantıda oylarda eşitlik olması halinde, 
Başkanın ya da yokluğunda ikinci Başkanın bulunduğu tarafin oyu üstün sayılır. 
Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Karara muhafelet eden, muhafelet 
gerekçesini yazılı, olarak bildirmek zorundadır. 

Kurul üyeleri, kendileri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri 
hısrmlanyla ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamaz. 

b) Tüzel kişiler her türlü onay ve lisanslarla ilgili işlemlerde 
yönetmeliklerde belirlendiği şekilde başvuruda bulunur. 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ortaklık yapılarında herhangi bir 
nedenle yüzde on veya daha fazla, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha 
fazla bir sermaye payı değişimi veya bu tüzel kişilerin birleşmeleri veya 
herhangi bir tüzel kişinin konsolidasyon, kontrolün değişmesi, satış, devir veya 
diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısının değişikliğe uğraması ya da bir tüzel 
kişinin sahibi olduğu iletim, depolama veya dağıtım tesislerinin önemli bir 
kısmında herhangi bir satış, devir veya diğer bir düzenleme sonucu değişiklik 
olması durumunda,-Kurul onayı alınması gereklidir. Kurul onayı alınmasına dair 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

c) Kurul, bir önceki mali yıl için, en geç bir sonraki yılın Nisan ayının 
sonuna kadar yazılı yıllık raporu bilgi için Bakanlığa gönderir. Raporda, 
konsolide edilmiş gelir tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan 
kapsamlı mali tablolar yer alır. 

d) Kurumun hesaplan Sayıştayın denetimine tabidir. 

Kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük hakları 
Madde 15. - Kurumun' hizmet birimleri; daire başkanlıkları şeklinde 

teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, damşma birimleri ve yarduncı hizmet 
birimlerinden oluşur. Kurumun s hizmet birimleri ile bunların görev ve 
sorumluluklan, kadro unvanları ve sayılan Kurulun önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet 
sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. 
Kurum personeli ücret sosyal ve mali haklar dışmda 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununa tabidir. Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro 
statmerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların ihdası ve iptali Kurulca 
yapılır. 

Kurul tarafından geçici bir süre için ihtisas gerektiren nitelikteki 
hizmetlere ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Kurum geçici personel istihdam 
edebilir. Bu durumdaki personel için, vekalet veya istisna akdi uygulanır. 

Kurumda çalışüklan süre zarfinda, sözkonusu personelin, Kurumdaki 
görevlerine başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumlan tarafından sağlanan 
her türlü haklan saklı kain*. 
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Yerli ve yabancı uzmanlar, Başkanlığın hazırlayıp Kurulun onayı ile 
yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre istihdam edilebilir. 

Uzmanlık gerektiren görevler için Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel arasından, çalıştığı 
kuruluş veya kurumun izni ile ihtiyaç duyulan personel Kurul tarafindan atanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlan dışından yapılacak atamalar ile uygun görülen 
uzmanlık unvanlarına ilişkin esas ve usuller çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) 
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımalan zorunludur. 

Kurul Başkam ve Kurul üyeleri ile diğer Kurum personeli, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir. Kurul Başkan ve 
üyeliklerine atananlarm Kurulda görev yaptıklan sürece eski görevleri ile olan 
ilişkileri kesilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu veya özel 
mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona 
erdikten sonra, başvurulan halinde bu Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. 

Emeklilik açısından Kurum personelinin durumu, Başkanlık tarafindan 
hazırlanacak ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir., 
Emeklilik konusunda, Kurul Başkanının Bakanlık Müsteşanna, Kurul üyelerinin 
ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına denk statüde olduğu kabul edilir. 

Kurul Başkam ve Kurul üyelerinin aylık, net ücretleri en yüksek devlet 
memurunun her türlü ödemeler dahü aylık net ücretinin iki katim geçmemek 
üzere, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafindan tespit edilir. 

En yüksek Devlet memuruna ödenen ücretin gelir vergisine tabi olmayan 
kısmı, bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 

Kurum personelinin ücret ve diğer mali ve sosyal haklan, Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca 
tespit edilir. 

Kurul Başkam, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile vekalet ve istisna 
akdi ile hizmet verenlerin görevlerinin ifası sırasında yaptıklan masraflardan 
hangilerinin Kurum bütçesinden karşüanabileceğine dair usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir. 

Kurumun gelirleri, malvarhkları 
Madde 16 - Kurumun gelirleri Kurumun bütçesini oluşturur ve aşağıdaki 

gelir kalemlerinden oluşur: 
a)Katılma payı„ 
b)Lisans, sertifika, onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller. 
c)Yayın ve sair gelirler, 
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d)Aynntılan kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine 
dair etüt ve proje çalışmalarının finansmanmda kuUamlmak üzere uluslararası 
kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler. 

Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurumun gelir 
fazlası ertesi yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye aktarılır. Kurumun 
gelirleri, Kurulun uygun gördüğü ulusal bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. 
Kurumun gelirleri bu Kanunda belirtilen görevlerini tam olarak yerine 
getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar, gerekli mali kaynak genel 
bütçeden karşılanır. 

Katılma payının mükellefi, lisans ve sertifika sahibi olan tüzel kişilerdir. 
Katılma payı, anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak 
düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safî satış hasılatı tutanmn, Kurulca 
% 0,2 (binde iki) oranını aşmayacak şekilde belirlenecek katılma payı oram ile 
çarpımı sonucu bulunur. Yıl içerisinde uygulanacak katılma payı oram, bir 
önceki yılın Arahk ayı içerisinde ilan edilir. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, 
rehnedilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yaptırımlar, Yaptırımların Uygulanmasındaki Usul, Ön Araştırma, 

Soruşturma ve Dava Hakkı 

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul 
Madde 17 - Kurul piyasada faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere 

yapacağı yazdı ihtar veya uyarıya rağmen mevzuata ayları durumlarım devam 
ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve cezaları uygular: 

a) Kurum tarafindan bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen 
bilgilerin yanlış, eksik'veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç 
bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, 
ikiyüz milyar lira para cezası verilir ve yedi gün içinde bügilerin doğru olarak 
verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay 
giderilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin 
doğru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere 
aylan hareket edildiğinin saptanması halinde, ikiyüzelli milyar lira para cezası 
verilir ve otuz gün içinde gönderilmesi ihtar edilir. 

c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükürnlülüklerinden herhangi 
birisinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde, üçyüz milyar lira para 
cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar 
konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans 
veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin 
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Kurula bildirilmemesi halinde, dörtyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün 
içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi 
verilmesi veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta 
bulunulması halinde, dörtyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün 
içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. 

f) Piyasada, lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması 
halinde, beşyüz milyar lira para cezası verilir ve on beş gün içinde kapsam dışı 
faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurulması ihtar edilir. 

g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin 
yürürümü sırasında ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika 
iptal edilir.Ancak, bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde 
ise;lisans veya sertifîkanm iptali yanında ayrıca beşyüz milyar lira para cezası 
verilir. 

Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi 
veya tekrarlanması hallerinde para cezalan her defasında bir önceki cezanın iki 
katı oranında artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde 
önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiil iki yıl içinde işlendiği 
takdirde, artırılarak uygulanacak para cezasının tutan cezaya muhatap tüzel 
kişinin bir önceki mali yılma ilişkin bilançosundaki safi satış hasılatının yüzde 
yirmisini aşamaz. Cezalarm.bu düzeye ulaşması halinde, Kurul lisans veya 
sertifikayı iptal edebilir. 

Bir Hsans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika 
verilene kadar, verilen hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır. 

Doğal gaz şehir içi dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale 
gelmesi durumunda Kurul hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden 
almak suretiyle, lisansı iptal eder. Dağıtım şebekesinin mülkiyetini elinde 
bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde ilgili 
şebekenin satışı ve yeni hsans sahibinin belirlenmesi için ihaleye, çıkılır. 
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezalan hiçbir şekilde ilgili cezayı 
ödeyen tüzel kişi tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer 
almaz. 

Para cezası, bu Kanuna aykın hareket eden tarafların her birine ayn ayn 
uygulanır. Bu Kanun gereğince para cezasını gerektiren fiillerin Türk Ceza 
Kanunu veya ceza hükmünü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu 
para cezalarının verilmesine engel olmayacağı gibi, lisans veya sertifikanın 
iptaline de mani değildir. 

Bu Kanundaki cezalan gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve 
aralarında irtibat olması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; 
irtibat bulunmaması halinde ise, her birinin cezası ayrı ayn uygulanır. 
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Para cezası uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğunun Kurumca 
öğrenildiği tarihi izleyen yılın başından itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir. 
Sürekli veya tekrarlanan bir aykırılık söz konusu ise zaman aşım süresi, 
aykırılığın sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. 

Kurulun inceleme ve araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu 
işlemin ilgili tarara tebliği, karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması, 
zamanaşımını keser. 

Verilen para cezası 6İ83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun htücümlerine göre Maliye Bakanlığınca, tahsil olunur. Bu 
maddedeki para cezası miktarları her yıl 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 
nci maddesi hükümleri uyarınca artırılır. 

Ön araştırma, soruşturma ve dava hakla 
Madde 18- Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler 

üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup 
olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir. 

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar Kurum 
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurul kararma karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak 
Damştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvurulan acele 
işlerden sayar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tarifeler ve Diğer Hükümler 

Tarifeler 
Madde 19- Bu Kanun kapsamında düzenlenen tarifeler, tarifelerin 

belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 
1) Bağlantı Tarifeleri: Kurumca belirlenecek bağlantı tarife esasları, ilgili 

bağlantı anlaşmalarma dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da .bir dağıtım 
sistemine bağlantı için eşit durumda olan serbest tüketiciler arasında ayrım 
yapılmaması esasına dayalı hükümleri ve şartlan içerir. Fiyatlar, bu esaslar 
dahilinde taraflarca serbestçe belirlenir. Serbest olmayan tüketicilere Kurum ve 
dağıtmı şirketi arasında belirlenen sabit bağlantı tarifeleri uygulanır. 

2) İlerim ve Depolama Tarifesi: Kurum, iletim ve sevkıyat kontrolüne ait 
tarifeleri belirler. Tarifelerde iletim mesafesine iletilen gaz miktarını ve 
öngöreceği diğer faktörleri dikkate alır. 

İletim ve sevkiyat kontrol hizmeti yapan tüzel kişiler tarifelerini Kurum 
tarafmdan belirlenecek süre içerisinde Kuruma bildirirler. Kurum, bildirilen 
tarifelerden ve bu maddede yer alan esaslardan hareketle yeni tarifeleri belirler. 

Kurum tarafından hazırlanacak olan ilerim tarifesi, üretilen, ithal veya 
ihraç edilen doğal gazm nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit durumda 
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olan tüm kullamcılar arasmda fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları , 
hükümleri ve tarife şartlarım içerir. 

Kurum , transit doğal gaz üetinıinin teşvik edilmesi amacıyla transit iletim 
tarifelerini yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme 
yetkisine sahiptir. 

Depolama tarifeleri depolamacı şirketler ile depolama hizmeti alan tüzel 
kişiler arasmda serbestçe belirlenir. 

İletim ve depolama şirketleri, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik 
ile hizmet verdiklerini Kuruma göstermek zorundadırlar. 

3)Toptan Satış Tarifesi: Kurum doğal gaz satış tarifelerinde esas alınacak 
unsurlar ve şartlan belirler. Satış fiyatlan ise, bu esaslar dahilinde doğal gaz 
alım satımı yapan taraflarca serbestçe belirlenir. 

4) Perakende Satış tarifesi: Dağıtan şirketleri en ucuz kaynaktan gaz 
temin ettiklerini, verimli ve güvenli işletmecilik yaptıklarını ispat etmek 
zorunda olup, lisans süresi içerisinde de bu yükümlülüğe uymak zorundadır. 
Dağıtma şirketinin birim gaz alım fiyatı , birim hizmet bedeli, amortisman 
bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende saüş fiyatlan 
ve tarife esaslan Kurumca belirlenir. Belirlenen perakende satış fiyatının dışında 
tüketicilerden herhangi bir ad altında ücret talep edilemez. Perakende satış 
tarifeleri enflasyon ve diğer hususlar gözönüne alınarak, dağıtım şirketierinin 
Kuruma başvurması halinde yeniden tespit edilebilir. Kurum bu fiyatların 
tespitinde hizmet maliyeti, yatırıma imkan sağlayacak makul ölçüde karlılık ve 
piyasada cari olan doğal gaz ahş fiyatlarım ve benzeri durundan dikkate alır. 
Kurumun onayladığı tarifelerin hüküm ve şartlan, bu tarifelere tabi olan tüm 
gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 

Bir gerçek veya tüzel kişinin bu Kanunda öngörülen ödemelerden 
herhangi birisini yapmaması halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasmı da 
içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda Kurum bütün tarife türleri 
için tarifeler yönetmeliği hazırlar. Hazırlanan yönetmelik esaslan doğrultusunda 
ilgili tüzel kişilerce hazırlanacak fiyat tarifeleri, her yıl Ekim ayının sonuna 
kadar hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur. Kurul bu başvurulan aynı yılın 31 
Aralık tarihini geçmeyecek şekilde inceler ve uygun bulması halinde onaylar. 
Tarife esaslan ve limitleri Kurumca enflasyon ve diğer hususlar gözönüne 
alınarak yeniden ayarlanabilir. 

İthal ve yerli doğal gazın ithal ve satışında Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
mevzuatına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Diğer hükümler 
Madde 20 - a) Kamulaştırma; 
Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 2942 saydı 

Kamulaştırma Kanununda belirtden esaslar dahilinde kamulaştınna yapılır. Bu 
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konuda Kurulca verilecek lüzum karan, kamu yaran karan yerine geçer ve 
müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Kamulaştınlan taşınmazın mülkiyeti Hazineye; kullanma hakkı 
kamulaştırma bedelini ödeyen tüzel kişiye ait olur. Kullanma haklan, ilgili lisans 
veya sertifikanın bir cüzü olup geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisans veya sertifikanın sona ermesi veya iptali halinde, tüzel kişilerce 
ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez. 

b) Mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama; 
Tüzel kişiler, faaliyetleri üe ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, 

bedeli ilgili tüzel kişi tarafindan ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak 
tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. 

Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca 
ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya uzun süreli kiralama yoluna gider. 

Bu şekilde elde edilen hakkın bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel 
kişiye aittir. Kullanma haklan, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup, 
geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

c) Tebligat; 
Kurum tararından bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar, 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. 
d) Kurumun para, evrak ve mallan üzerinde işlenen suçlar; 
Kurumun para, evrak ve her çeşit mallan Devlet malı hükmündedir. 

Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkam ve üyeleri ile Kurum 
personeli Devlet memurlan gibi cezalandırılır. Kurul üyeleri ve personeline 
karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş sayılır. Bu konudaki 
kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 

e) BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi 
olan tüzel kişilerin başvurusu üzerine ilgili idare 3194 sayılı İmar Kanununa 
göre doğal gazın depolanması, iletimi ve dağıtım hatlarının imar planında 
önceden tahsis edilmiş olması şartım aramaz ve doğal gaz iletim, dağıtım hatlan 
ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işleyerek gerekli 
ruhsatlan verir. 

f) Doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı konusu ile 
ilgili olarak 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir 
Belecüyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerin bu Kanuna aykın hükümleri uygulanmaz. 

g) BOTAŞm doğal gazla ilgili alacaklan hakkında 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 4 1 -

Değiştirilen, kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 
Madde 21 - a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinin 

birinci fikrasında yer alan "turistik tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan 
arazilerin" ibaresi eklenmiştir. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri 
uygulanmaz. 

c) 2/1/1990 tarihli ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile BOTAŞ'a tanınan hak, görev ve yetkiler hazırlık dönemi 
süresince devam eder. 

d) Kurum; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir. Kurumun 
gelirleri, kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset 
ve intikal vergisinden muaftır. Kurumun gelirleri ve bu gelirlerle ilgili olarak 
yapılan bütün işlemler, taşınmaz mal alım ve satımları her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. Kurum tarafindan açılacak davalar her türlü teminat ve harçtan 
muaftır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1- A) Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulunun ilk 
üyeleri, Kanunun yürürlüğe girdiği târihten itibaren üç ay içinde atanır. 

Kurula atanan ilk beş üye, ilk iki yılın sonunda bir üye ve dördüncü yılın 
sonunda iki üye olmak üzere kura ile yenilenir. Kalan iki üye altıncı yılın 
sonunda yenilenir. Kurulun ilk Başkam, ikinci ve dördüncü yıl sonundaki kuraya 
iştirak etmeden altı yıllık görev süresini tamamlar. 

Kurul oluşmadan Kurum personelinin ataması yapılamaz. Ancak, 
Kurumun teşkilatı oluşuncaya kadar, Kurumun işlerinin yürütülmesi için 
Bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları ile diğer kamu kurum- ve 
kuruluşlarındaki personel geçici olarak görevlendirilebilir. 

B)Hazırhk dönemi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on iki aylık 
süreyi ifade eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı 
aya kadar uzatabilir. 
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Hazırlık dönemi kapsammda: 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, 

belge, izin veya yetkilendirmeye müsteniden yapılmakta olan doğal gaz piyasa 
faaliyeti, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla 24 ay daha devam 
edebilir. Anılan faaliyetlerin bu süreden sonra devamı, bu Kanuna göre alınacak 
izne bağlıdır. 

Yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyetlerinin bu Kanunun hükümleri 
dairesinde devamına izin verilebilmesi için: 

a)Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 ay içinde Kuruma 
müracaat edilmesi, 

b)Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan şahsın bu faaliyeti yapmaktan men 
edilmemiş olması, 

Şarttır. 
Hazırlık dönemi içerisinde şehirlerde doğal gaz dağıtan yetkisi alacak 

şirketin ihale suretiyle seçimi, seçilen şirketin izin alınmak üzere Bakanlar 
Kuruluna sunulması, izin verme sözleşmesinin Bakanlık ile imzalanma 
prosedürü ve benzer işlemler Bakanlık tarafından hazırlanacak tebHğe göre 
yapılır. Bakanlık bu konuda BOTAŞ Genel Müdürlüğünü söz konusu işlerin 
yürürümü için görevlendirir. Bakanlık ile izin verilen şirket arasında 
imzalanacak izin verme sözleşmesi Bakanlar Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve 
hazırlık döneminin sonunda, Kurum tarafından hazırlanacak mevzuat 
hükümlerine uymadığı takdirde, Kurum sözleşmeyi mevzuata uygun hale 
getirebilmek için gerekli değişikliği yaparak dağıtan lisansına dönüştürür. İzin 
verme sözleşmesi imzalayan dağıtan şirketi bu değişikliğe itiraz edemez. 

Hazırlık dönemi sonuna kadar doğal gaz piyasa faaliyetleri yapmak 
isteyen hiç bir şirkete bu Kanuna göre lisans veya sertifika verilmez. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hazırlık dönemi içerisinde 
Kanunun uygulanmasına yönelik uyuşmazlıklann hallinde veya tereddütlerin 
giderilmesinde Bakanlık yetkili ve görevlidir. 

397 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 inci maddesinin (a) 
ve (b) bendindeki hükümler saklıdır. 

Geçici Madde 2- BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra 
ithalatını ulusal tüketimin %20 si oranına düşünceye kadar yeni doğal gaz alım 
sözleşmesi yapamaz. Kurumun hazırlık döneminden sonra başlamak üzere her 
yıl en geç 2009 yıhna kadar toplam yıllık ithalat miktarım yıllık ulusal 
tüketiminin % 20 sine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satış 
sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri üe birlikte 
devredilmesi için istekli olan diğer ithalat lisans sahibi şirketlerin katılacağı 
devir için BOTAŞ tarafindan ihale yapılır. İhaleyi kazanan tüzel kişiye, 
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sözkonusu devir için BOTAŞ'ca muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin 
satıcı tarafı ile devredilecek miktar.için, yeni sözleşme yapmasından sonra devir 
yürürlüğe girer. Ancak ihaleyi kazanan tüzel kişinin satıcı taraf ile sözleşme 
yapamaması halinde, ithalatçı şirketin BOTAŞ'm tüm yurt dışı mükellefiyetini 
yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz alım 
fiyatının altında olmamak şartıyla, satış yoluyla devir gerçekleşebilir. BOTAŞ, 
satılan miktarların dewedilmesini müteakip, kendi mükellefiyetlerini devralan 
ithalatçı şirketin bu mükellefiyetlerini yerine getirmemesi halinde, bundan 
doğan zarar ve ziyam anılan şirkete rücu etme hakkına sahiptir. 

BOTAŞ tarafından her takvim yılında devredilen miktarlar, Kanunun 
yürülüğe girdiği tarihte alım taahhüdünde bulunulan toplam doğal gaz 
miktarının % lO'undan daha az olamaz. 

Ayrıca, BOTAŞ'm mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki 
ülkelerden yapılacak ithalat için yapılacak müracaatlarda Kurum, piyasada 
rekabet ortamının oluşturulması, mevcut sözleşmelerden doğan yükümlülükleri 
ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 
müracaatları değerlendirerek ithalata müsaade edebilir. Ancak, BOTAŞ'm 
mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile bu sözleşme süreleri sona 
erinceye kadar bu ülkeler ile hiç bir ithalatçı şirket tarafindan yeni gaz alım 
sözleşmeleri yapılamaz. Sözkonusu mevcut sözleşmelerin sona erdiği tarihten 
itibaren aynı miktarlar için yeni ithalat sözleşmeleri yapılabilir. Ancak, ihraç 
amaçlı veya Kurumca tespit edilecek yurt içi doğal gaz arz açığının olması 
durumunda sözkonusu ülkelerle yeni gaz alım bağlantıları yapılabilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, BOTAŞın dikey 
bütünleşmiş tüzel kişiliği 2009 yılma kadar devam eder. Bu tarihten sonra 
BOTAŞ yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun olarak yeniden yapılandırılır. 
Yeniden 'yapılandırılma sonucu meydana gelecek yem* tüzel kişilerden, sadece 
gaz alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat faaliyeti yapacak olan 
şirket, BOTAŞ'ı temsil eder ve BOTAŞ adi ile anılır. Yeniden yaptf andırılma 
sonucu ortaya çıkan bu şirketlerden iletim faaliyeti yapan şirket hariç, diğerleri 
iki yıl içinde özelleştirilir. 

BOTAŞ'm, iletim, depolama, satış, ithalat faaliyetlerine ilişkin muhasebe 
ayırışımı, Kurumun hazırlık dönemi sonundan itibaren 12 ay içerisinde 
gerçeldeştirilir. 

BOTAŞ'm Hazine garantili yükümlülükleri saklıdır. 
Geçici Madde 3- Şehiriçi dağıtım faaliyetlerinde geçiş süreci aşağıdaki 

gibi yapılır; 

a)Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakiben iki ay içerisinde 
BOTAŞ'm mülkiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa şehir içi 

• dağıtım işletmeleri ve varlıklarının özelleştirilmesi önerisini Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, hazırlık döneminden sonra en geç 
altı aylık bir süre içerisinde, Kurum tarafindan belirlenecek usul ve esaslar 
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dikkate almarak ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalannm Düzenlenmesine 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun hükümleri dairesinde. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafindan 
gerçekleştirilir. İlgili şehirlerdeki işletmelerin Özelleştirme İdaresince tüzel 
kişilere devredilmesi ve dağıtım faaliyetine başlayabilmesi için, Kurumdan şehir 
içi dağıtım lisansı alması zorunludur. 

b) Mülkiyeti, işletmesi ve doğal gaz ticaret Hakkı belediye veya belediye 
şirketine ait olan mevcut şehir içi doğal gaz dağıtim tüzel kişileri, bu Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hazine garatili dış' kredi borçlarının ödeme 
sürelerinin bitimim takip eden en geç 3 yıl içerisinde kamu hisselerini % 10 
veya arana düşürecek şekilde yeniden yapılanacaklardır. 

c) Belediye veya belediyeye ait şirketler tarafından halihazırda yapılmakta 
olan dağıtım faaliyeti Kurumla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
24 ay içerisinde yapılacak dağıtım lisansı hükümlerine göre yürütülecektir. 
Kurumun hazırlayacağı lisans, diğer şehirlerde uygulanan tip Hsanslara uygun 
olacaktır. Ancak, ilgili belediye veya belediye şirketinin şehrin özelliklerine 
göre lisansta yer almasmda fayda veya zorunluluk görülen hususlar, Kurumca 
değerlendirilerek gerektiğinde lisansta yer verilir. 

d) Şehir içi doğal gaz dağıtim şirketleri, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 
dağıtım ve satış faahyetleri için şirket içinde muhasebe ayrışımını yapmak 
zorundadır. 

Yürürlük 
Madde 22 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 13.4.2001 
Esas no. : 1/836 
Karar no. : 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 4.4.2001 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça tali komisyon olarak, Adalet 
Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas 
komisyon olarakta Komisyonumuza sevk olunun "Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı", Komis
yonumuzun 10.4.2001 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşiminde Hükümeti temsilen Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Cumhur Ersümer ile Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla in
celenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; ülkelerin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birisi de, her geçen gün önemi 
daha da artan enerji ve bu enerjinin verimli bir şekilde kullanılması teşkil etmektedir. Günümüzde, 
dünyada enerji kaynaklan büyük ölçüde petrol ve doğal gaz kaynaklarına dayanmaktadır. Petrol ve 
doğal gaz kaynaklarına bağlılık bu kaynakların stratejik önemini artırmaktadır. Sözkonusu kaynak
lar bakımından oldukça zengin bölgede yer alan Ülkemiz, maden kaynakları açısından zengin ol
masına rağmen sözkonusu stratejik kaynaklar bakımından önemli bir potansiyele sahip değildir. Bu 
nedenle, sınırlı yerli üretim imkanları Türkiye'yi önemli bir petrol ve doğal gaz ithalatçısı konumu
na getirmiştir. 

Ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla başta doğal gaz olmak üzere daha güvenilir 
ve ekonomik bir yol olan enerji taşımacılığına büyük önem verilmiştir. Doğal gazın dağıtımı ile il
gili olarak bazı boru hattı projeleri tamamlanmış, bazılarının da hazırlık çalışmaları devam etmek
tedir. Bu gelişmelerin yanında, Türkiye doğal gazın dağıtımı ile ilgili yeterli altyapıya sahip değil
dir. Bu alt yapının kurulması için büyük miktarda iç ve dış kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kamunun sınırlı kaynak yapısı dikkate alındığında, bu tür büyük yatırımların kısa vadede ger
çekleştirilmesi de mümkün görülememektedir. 

Ülkemizde, doğal gazın ithalatı ve dağıtımı hususlarını düzenlemek amacıyla 2.1.1990 tarih ve 
397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu Kanun 
Hükmünde Kararname ile doğal gazın ithali, satışı ve ülke içinde dağıtımı yetkisi bir devlet kuru
luşu olan BOTAŞ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
doğal gazın ithali ve dağıtımında kamu tekelini benimseyen anlayışı, 1980'den sonra oluşturulmaya 
çalışılan serbest piyasa ekonomisinin prensipleri ile bağdaşmamaktadır. Diğer yandan, uzun vadeli 
strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi 
ve dağıtımı hususlarını devlet tekelinden çıkaran 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Bu nedenle gerek 4628 sayılı Kanunun tamamlayıcı bir unsuru olarak, gerekse, ülkenin 
güvenilir ve ekonomik yeni enerji kaynaklarına olan ihtiyacı dikkate alındığında doğal gazın kul
lanımı hususunda yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; doğal gazın ithalatından dağıtım ve kullanımına kadar, hiz
met veren kişi ve kuruluşların belirlenmesi uyacakları hükümlerin tespiti ve yetkilendirilmesi ile 
denetlenmeleri konularının düzenlenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu hedefler doğrul
tusunda hazırlanan Tasarı ile; 

- Doğal gazın günün koşullarına uygun olarak, sektörün büyük bir hızla değişen piyasa ih
tiyaçlarını karşılayacak, uluslararası entegrasyonunun gereklerini yerine getirecek verimlilik, reka
bet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yapılandırılmasına, 
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- Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulunun teşekkülüne, 
- Doğal gaz piyasasında temin, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesine, 
-Doğal gazla ilgili mevzuatın ve uygulamaların Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu hale 

getirilmesine, 
İlişkin hususlar düzenlenmiştir. 
Alt Komisyonun, 11.4.2001 tarihinde ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla 

yapmış olduğu toplantıda, Tasarının maddeleri üzerinde kurum ve kuruluş temsilcilerinden gerekli 
bilgiler alınmış, görüş ve düşünceler en geniş şekilde dile getirilmiş ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun kabul ettiği metni de dikkate almak suretiyle hazır
lanan metin, Alt Komisyon raporuyla birlikte Komisyonumuza sunulmuştur. 

Alt Komisyonda; Komisyonumuzun, Devlet teşkilatının yeniden yapılandırılması sürecinde; 
kamu kaynaklarının israf edilmemesi, yeni oluşturulacak Kurul ve Kurumlar ile yeni yapılanmalara 
gidilmemesi, yeni personel rejimleri yaratılmaması doğrultusunda enerji piyasasının bir bütün 
olarak değerlendirilmesi, bu piyasanın düzenlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla belirlenecek poli
tikalar ile projelerin bir bütün olarak oluşturulması gerektiği şeklindeki görüşler çerçevesinde, 
Tasarı metninde yer alan Doğal Gaz Düzenleme Kurulu ve Kurumuyla ilgili maddeler ile bu 
Kurumun yerine getireceği görev ve sorumluluklara ilişkin hususlar metinden çıkarılmış ve bu doğ
rultuda 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda gerekli değişiklikler öngören düzenlemeleri de 
kapsayacak şekilde yeni bir metin oluşturulmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuz, 12.4.2001 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur ER-
SÜMER ile Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış ol
duğu 38 inci birleşimde, Alt Komisyonun hazırladığı metni esas almak suretiyle geneli üzerindeki 
görüşmelere geçilmiştir. 

Yapılan müzakerelerde; 
- Öngörülen düzenlemelerin ülkenin geleceği ile ilgili önemli hususları içerdiği, bu nedenle 

kamuoyunda daha geniş bir şekilde tartışılmasının yararlı olacağı, 
- Tasarının kısa sürede titiz bir şekilde hazırlandığının görüldüğü, ancak uygulamada tereddüt

lere yol açabilecek bazı eksikliklerin bulunduğu, bu eksikliklerin Alt Komisyonun hazırladığı 
metinde giderilmiş olmasının olumlu karşılandığı, 

- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının enerji talebi konusundaki projeksiyonlarının gerçek
çi olarak belirlenmediği, bu nedenle önümüzdeki yıllarda enerji darboğazı ile karşı karşıya 
kalınabileceği, 

-Enerji Piyasası Kurulunun faaliyete geçmesinin en az iki yıl sürebileceği, Bakanlığın bu süre 
içinde ihtiyaç duyulan teknik personelin eğitilmesi için çalışmalar yapmasının yararlı olacağı, 

- Doğal gazın elektrik üretiminde kullanımının önemli ölçüde arttığı, bu nedenle enerji poli
tikalarının bir bütün olarak belirlenmesi gereği de dikkate alındığında, sözkonusu Tasarı ile ön
görülen hususların Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte değerlendirilmesinin olumlu bir yaklaşım 
olduğu, 

- Kamu yönetiminde son yıllarda gerek finanse gerekse diğer ekonomik faaliyetleri düzen
lemek ve denetlemek amacıyla kurullar oluşturulduğu, bu kurulların mevzuat ve denetim husus
larında Devletin genel uygulamaları dışına çıkıldığı, Alt Komisyonun sözkonusu hususlara has-
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sasiyetle yaklaştığı, bu nedenlerle hazırlanan alt komisyon metniyle getirilen düzenlemelerin 
memnuniyetle karşılandığı, 

- Belediyelerin etkin olmadığı doğal gaz şirketlerinin verimli hizmet sunamayacağı, bu neden
le belediyelerin doğalgaz şirketlerinde etkin olmasının sağlanması gerektiği, 

Şeklinde görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde, mevzuat uyumuna ilişkin çalışmaların önemli bir 

aşamasını teşkil eden Tasarının doğal gaz piyasasında tekelin kaldırılması amacıyla hazırlandığı, 
- Serbest piyasa ekonomisinin sunduğu imkanlardan yararlanarak doğal gazın ülke genelinde 

kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, 
- Doğal gazın ucuz bir yakıt olduğu, sanayide kullanımının artması halinde, üretimin maliyet

lerinin azalması dolayısıyla, sanayimizin rekabet gücünün artmasına neden olacağı, 
- Elektrik piyasasını düzenleyecek Kurul'un doğal gaz piyasalarını da düzenleyecek ol

masının isabetli bir yaklaşım olduğu, böylece enerji piyasasının daha etkin bir şekilde yönlendiril
mesinin sağlanacağı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Alt Komisyon tarafından hazırlanan 

metnin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 
Alt Komisyon metninin; 
- "Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, bilgi verme ve hesap ayrışımı" başlıklı 7 nci mad

desi, (a) fıkrasının (3) numaralı bendine, kamu zararının önlenmesi amacıyla BOTAŞ'm mevcut 
iştiraklerindeki haklarının korunmasına yönelik bir hükmün ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 17 nci maddesi ile; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun, doğal gaz piyasasına yönelik görevlerini düzenleyen ek 3 üncü maddesinin, 
sözkonusu hususların 4628 sayılı Kanunun, Kurulun görevleriyle ilgili hususları düzenleyen 5 in
ci maddesinden sonra gelmesinin daha uygun olacağı görüşüyle metnin, 14 üncü maddesinden 
sonra gelmek üzere, 15 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 4628 sayılı Kanunun "Yasaklar ve görevden alma" başlıklı 6 nci maddesinin kapsamına, 
doğal gaz piyasası ile ilgili hususlarında dahil edilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ön
gören bir metnin, yeni çerçeve 16 nci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin tesel
sül ettirilmesi suretiyle, 

- 4628 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (d) bendinin, Kurumun, Sayıştay yerine Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi doğrultusunda değiştirilmesini öngören bir met
nin çerçeve 15 inci maddeye eklenmesi, bu doğrultuda madde çerçevesinin yeniden düzenlenmesi 
ve madde numarası 17 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere, 4628 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin, dokuzun
cu fıkrasının, birinci cümlesini; Kurum personelinin emeklilik açısından durumunu düzenlemek 
amacıyla hazırlanacak yönetmeliğin, Bakanlar Kurulu onayı ile çıkarılması doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesini öngören bir metnin, yeni çerçeve 18 inci madde olarak metne eklenmesi ve 
müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 17 nci madde ile 4628 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci maddesinin, Elektrik Piyasası Kanunu 
ile aynı hususlarda düzenlemeler içeren son fıkrasının metinden çıkarılması ve bu fıkra yerine, 4628 
sayılı Kanun ile Kurum ve Kurula verilen görev ve yetkilerin, Doğal Gaz Piyasası ile uyumlaştırıl
masına yönelik hükmün eklenmesi ve madde numarası 20 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
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- Geçici 2 nci maddesinin, birinci fıkrasının, son cümlesi, uygulamada tereddütlere yol aç
maması amacıyla metinden çıkarılması ve bu hüküm yerine, Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret santral
lerinin, BOTAŞ'tan gaz alım sözleşmesinden vazgeçerek, başka tedarikçilerden gaz almayı tercih 
etmeleri durumunda, mevcut Hazine garantileri nedeniyle doğacak yükümlülüklerin ortadan kal
dırılmasını öngören bir hükmün eklenmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi, birinci fıkrasının (b) bendi; doğal gazın şehir içi dağıtımında, 
belediye şirketlerinin tekelci yapısının ortadan kaldırılarak, doğal gaz piyasalarında rekabetin sağ
lanması ve belediye şirketlerindeki kamu payının %!10 oranına kadar indirilmesi öngörüldüğünden, 
bu kuruluşların Hazineye olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere; Tasarının kanunlaşmasından önce BOTAŞ 
tarafından parafe edilen, doğal gaz alımlarına yönelik anlaşmalarla ilgili bir düzenlemenin yeni 
Geçici 4 üncü madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü ve 
14 üncü maddeleri ile geçici 1 inci maddesi aynen, ayrıca 16 ncı maddesi 19 uncu madde olarak, 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 inci ve 19 uncu maddeleri ise 21 inci ve 22 nci maddeler olarak 
aynen, 

Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller çerçevesinde metnin başlığı 

yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişiklikler doğrultusunda metnin tamamı redaksiyona tabi tutul
muştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 
M. Güven Karahan 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Başkanvekili 
Hayrettin Özdemir 

Ankara 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Arabacı 

Bilecik 
Üye 

Hayati Korkmaz 
Bursa 

Sözcü 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Üye 
Cengiz Ay doğan 

Antalya 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 
Üye 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

(İmzada bulunamadı) 
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Uye 
Hakkı Duran 

Çankırı 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 

Üye 
Ali Er 

İçel 
Üye 

Celal Adan 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 

Uye 
Hüseyin Karagöz 

Çankırı 

Uye 
Aslan Polat 

Erzurum 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) (Muhalefet şerhim ekt 

Üye 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

Hasan Çalış 
Karaman 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 
Üye 

Metin Ergun 
Muğla 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Lütfl Ceylan 
Tokat 

Uye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

Arslan Aydar 
Kars 
Üye 

Kemal Köse 
Kocaeli 

Üye 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye 

Mehmet Çakar 
Samsun 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 

13.4.2001 
MUHALEFET ŞERHİ 

1/836 sayılı "Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı" na ait muhalefet şerhimiz; 
Tasarı ile doğal gaz piyasası kurulmakta, üretim, depolama, ithalat, ihracat, nakil, dağıtım 

hizmetleri özel sektöre açılmaktadır. Sektörde kalite, rekabet ve tedarik ve ikmal devamlılığı 
sağlanması bakımından yeni bir düzenleme gerekmektedir. 

Doğal gaz sınaî imalatta hammade, enerji üretiminde, sanayide fırınlarda ve ısı santrallerinde 
ve ev ve işyerlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Kullanış sahası çok süratle yaygınlaşmakta ve 
halen talep karşılanamamaktadır. Bazı sektörlerde doğal gazlı üretimin ağırlıklı maliyet unsuru 
olarak ihracatta rekabete kabiliyetine tesir etmektedir. 

Doğal gazın, çevre kirliliği bakımından, az kirleten yakıt olması sebebi ile hava kirliliğine 
maruz kalan şehirlerimize acilen ulaştırılması gerekmektedir. 

Sanayi sahalarına ve yerleşim yerlerine doğal gazın ulaştırılması binlerce kilometre boru 
şebekesi döşenmesine bağlıdır. İlgili kurumun beyanına bunun takribi maliyeti 30 milyar dolar mer
tebesindedir. Bugünkü şartlarda bütçe imkânları ile kısa sürede bu yatırımların yapılması mümkün 
görülmemektedir. 
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1. Tasarı enerji piyasası ile çok mühim değişiklikler getirilmektedir. Bir tarafta Enerji Piyasası 
Kurulu, diğer tarafta piyasada faaliyet gösterecek kuruluşlar, doğal gaz kullanan işyerleri ve tüketi
ci halkı ve şehir ve kasabaları yöneten belediyeler bulunmaktadır. Tasarının taraflarca değerlen
dirilip olgunlaştırılması gerekirdi. Ancak tasarının ilgili komisyonlara şevki ve müzakere tarihlerine 
bakıldığında buna imkân verilmediği görülmektedir. Başbakanlıktan 4 Nisan 2001 tarihinde 
TBMM'ne sevkedilmiş, 10 Nisan 2001 tarihinde Sanayi Komisyonunda 12 Nisan 2001 tarihinde 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Bu kadar kısa sürede ilgili tarafların tasarıyı tetkiki ve 
değerlendirmede bulunmaları ve teklif ve taleplerini komisyonlara ulaştırmaları mümkün olmamış
tır. Aynı hızla tasan genel kuruldan da geçirilirse bir takım eksikliklerle geçmiş olacak ve tatbikat
ta sıkıntılar olacaktır. 

2. Tasarıda doğal gaz yatırımlarında imar planlarına işlenmesinde belediyelerle işbirliği yerine 
emredici hükümler getirilmiş 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Kanunu ve 
diğer kanunların ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulan
mayacağı hükmü getirilmiştir. Bu tutum milyonların oyuyla seçilen belediyelerin hukukunu çiğ
nemektir. Bunun yerine müracaatların tetkik ve neticelendirilmesini düzenleyen, süre ve itiraz mer-
cilerini belirleyen bir düzenleme getirilmelidir. 

3. Doğal gaz ile ilgili bu düzenlemeye kullanılış yeri, nakli ve depolanması bakımından ben
zerlik arzeden petrol gazlarının da dahil edilmesi gerekir. 

4. Hükümet tasarısındaki Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu kaldırılarak Elektrik Piyasası 
Düzenleme Kuruluna bu görev verilmiş ve isim "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak değiş
tirilmiştir. Önümüzdeki günlerde TBMM'ne sevkedilecek petrol ile ilgili kanunda dikkate alınarak, 
kömür, hidroelektrik, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklarımda dikkate alan, bunların üretimini, kul
lanılmasını, millî enerji kaynaklarının geliştirilmesini, enerji tasarrufunu ve enerji teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve teçhizatın yerli imalatını hedef alan esas alan bir genel düzenlemenin getirilmesi 
gerekirdi. Her fırsatta ifade edilmesine rağmen maalesef bu yapılmamıştır. Bu şekilde bölük pörçük 
gelen tasarılarla enerji piyasasının düzenlenmesinde millî menfaatlerin ne ölçüde korunabileceği ve 
ihtiyaçların ne ölçüde karşılanabileceği şüphelidir. Acele ile yapılan bu düzenlemelerin sonunda 
hüsrana uğramasıda mümkündür. 

5. Tasanda şehir dağıtım şebekelerini işletecek kuruluşlarda belediyelere bedelsiz olarak yüz
de on hisse verilmektedir. Belediyeler bedelini ödeyerek ilave hisse almak istemektedirler. 
Belediyelerin düzenli gelire kavuşması ve doğal gaz dağıtım kuruluşu ile yakın işbirliğini teşvik et
mesi bakımından bu talep karşılanmalıdır. 

6. Halen doğal gaz dağıtım şebekelerine sahip olan belediyelerin bu işletmelerini özelleştirip 
hisselerini yüzde ona düşürmeye zorlanmaları bir haksızlıktır. Özelleştirmede hisse miktarı ter
cihinin belediyelere bırakılması gerekir. 

7. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, enerji arz talebi, ithalatı, ihracatı, nakli, depolanması ve 
dağıtım ile ilgili piyasaların düzenlenmesinde bütün sorumluluğu taşıyacaktır. Bu kurul ve benzeri 
diğer özerk kurulların görevi anlayış ve sorumluluk sahasındaki yönetim kabiliyeti uygulama ve 
gelişmeler bakımından denetlenmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili komisyonları tarafın
dan yapılabilmesini mümkün kılacak bir düzenleme getirilmelidir. Aksi halde, bu kurumların 
başarısızlığın faturasını ödeyecek plan siyaset kurumu ve onun kalbi olan TBMM gelişmeler kar
şısında aciz bırakılmış olur. 

Hüseyin Karagöz SaitAçba Cevat Ayhan Aslan Polat 
Çankırı Afyon Sakarya Erzurum 
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ALT KOMİSYON RAPORU 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5.4.2001 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 

"Doğalgaz Piyasası Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 10.4.2001 tarihinde, Hükümeti temsilen 
Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı ile ilgili Bakanlık ve Kuruluş temsilcilerinin de katılımlarıyla 
yapmış olduğu 36 ncı birleşimde konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmasını ve gerekli düzen
lemenin yapılabilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyon; 11.4.2001 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 
toplantıda, Tasarının maddeleri üzerinde Kurum ve Kuruluş temsilcilerinden gerekli bilgiler alın
mış, görüş ve düşünceler en geniş biçimde dile getirilmiş ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynak
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu metnini de dikkkate almak suretiyle Elektrik Piyasası Kanunun
da yer alan "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu" ve "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu"nun, 
"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" ve "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" olarak yeniden 
yapılandırılması doğrultusunda hazırlanan metnin; 

- 8 inci maddesinin (a) fıkrasının 2 numaralı alt bendine, BOTAŞ'ın anlaşmalar gereği gaz 
temin etmek yükümlülüğü hariç, elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketlerin serbest 
tüketici statüsüne dahil edilmesine, 

- Geçici 1 inci maddesinde, Bakanlık tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğüne hazırlık dönemi 
içerisinde şehirlerde doğalgaz dağıtımı yetkisi alacak şirketlerle ilgili işlemleri yürütmek yetkisi 
verilmesine, 

- Geçici 2 nci maddesinin birinci cümlesinde BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Tasarının Kanun
laşmasından sonra doğal gaz ithalatının ulusal tüketimin % 20'sine düşünceye kadar yeni doğal gaz 
sözleşmesi yapamamasına, 

- Geçici 3 üncü maddesinin (b) bendindeki mülkiyeti, işletmesi ve doğal gaz ticaret hakkı 
belediye ve belediye şirketlerine ait kuruluşların 3 yıl içinde kamu hisselerinin % 10'a düşürülmesi 
doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına, 

İlişkin düzenlemelerin yanında, Tasarının kanunlaşmasından önce parafe edilen doğal gaz 
alımlarına yönelik anlaşmalarla doğal gaz hizmetlerinin özel sektör kuruluşlarınca yerine getirile
cek olmasından dolayı, belediyelerin gelir kaybına uğrayacağı, bu nedenle Avrupa ülkelerinde ol
duğu gibi belediyelerin doğal gazdan gelir elde edebilmesine ilişkin bir düzenlemenin 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununda yapılmasına ilişkin hususların, 

Komisyonumuzun takdir ve değerlendirmelerine bırakılmasının daha uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. 

Alt Komisyon bu görüş ve değerlendirmeler altında yaptığı çalışmalarını bir rapor ve metin 
halinde Komisyonumuza sunmaya karar vermiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur. 
Nihat Gökbulut Hüseyin Arabacı Hayati Korkmaz 

Kırıkkale Bilecik Bursa 
Mehmet Dönen Cevat Ayhan 

Hatay Sakarya 
(Belediyelerden gelen talepler 
dikkate alınarak Belediye ve 

şirketlerinin iştirak yüzdesinin 
Esas Komisyonda tekrar 

değerlendirilmesi uygun olur.) 
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ALT KOMİSYON METNl 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki 

Amaç 

MADDE l.-Bu Kanunun amacı, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çer
çevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz 
piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluş
turulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2 - Bu Kanun doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, 
ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini 
kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3 . - Bu Kanunun uygulanmasında; 

1) Bakanlık : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını, 

2) Bakan : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını, 

3) BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini, 

4) Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu 

5) Kurul : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu 
6) Tüzel kişi (şirket): Bu Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, iletimi, dağıtımı, top

tan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulmuş özel veya 
kamu hukuku tüzel kişisini, 

7) Doğal gaz : Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu 
gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel 
işlemlere tâbi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı -LPG hariç) diğer hallerini, 

8) Üretim : Doğal gazın 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye'de 
yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, temizlenmesini ve arıtılmasını, toplama 
hatlarıyla iletim hatlarına kadar taşınmasını, 

9) Üretim şirketi (işletmeci): Türkiye'de üretim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

10) İletim : Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı 
şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz nak
lini, 

11) İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
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12) Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile 
naklini ve perakende satışını, 

13) Şehir : Belediye veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan imarlı alanlar 
bütününü, 

14) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı 
şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi, 

15) Toptan satış: Doğal gazın dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere yapılan satışını, 

16) Toptan satış şirketi: Sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım faaliyeti yapmaksızın, 
doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

17) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya 
toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

18) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden 
almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

19) Depolama : Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin azal
ması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırıl
mış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını, 

20) Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen 
tüzel kişiyi, 

21) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi : Doğal gazın sıvı olarak taşınması ve depolanması 
amacıyla sıvılaştınlması, boşaltılması, depolaması ve tekrar gaz haline getirilmesi için kullanılan 
tesisleri, 

22) Depolama tesisi : Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel kişinin mül
kiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus tesisi, 

23) Sistem: Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek 
üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 

24) Sistem kullanıcısı: Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden veya sistem üzerin
den transit gaz geçişi yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 

25) Bağlantılı sistem : Birbirleriyle karşılıklı bağlanmış ve bütün oluşturan sistemi, 

26) Dolaysız hat : Bir serbest tüketiciyi bağlantılı sistem oluşturacak şekilde besleyen doğal 
gaz boru hattını, doğal gazın şehirler arasında ve özel vasıtalarla taşınmasını iletim şebekelerinin 
ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satılmasını, 

27) Mahallî gaz boru hattı: Şehir içi doğal gaz dağıtımı yapacak olan dağıtım şirketinin inşa 
edip işleteceği tüm dağıtım hatlarını, 

28) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım 
tesislerini ve boru hatlarını, 

29) Dikey bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depola
ma veya satış faaliyetlerinden iki veya daha fazlasını gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
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30) Teslim sözleşmesi: Sistem kullanıcıları veya onların adına hareket edenlerle iletim şirket
leri arasında veya depolama şirketi ve iletim şirketleri arasında veya iletim şirketlerinin kendi 
aralarında doğal gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi, 

31) Taşıma sözleşmesi : Sistem kullanıcıları ile iletim şirketleri arasında doğal gazın taşınması 
amacıyla yapılan sözleşmeyi, 

32) İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı şir
ketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal 
gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

33) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hat
larını, 

34) Ulusal iletim sistemi : Doğal gazın ülke çapında iletimini sağlayan ulusal iletim şebekesi 
ile dağıtım, depolama, sıvılaştırma, sıvılaştırılmış gazın gazlaştırılması ve benzeri diğer iletim tesis
lerinden oluşan sistemi, 

35) İhracatçı şirket: Üretim şirketi ve toptan satış şirketlerinden veya ithalatçı şirketlerden satın 
aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi, 

36) Piyasa faaliyeti: Doğal gazın, iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat, ihracat ve LNG tesis
lerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü tesislerinde gaz veya sıkıştırılmış gaz olarak depolan
ması dahil olmak üzere, alımı, satımı veya hizmet ve ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş
lemlerden oluşan faaliyeti, 

37) Tarife: Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak depolanması ve satışı ile bun
lara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, 

38) Lisans : Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurum 
tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini, 

39) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin 
tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulu
nacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurum tarafından verilen izni, 

40) Kullanıcı birliği: Mülkiyetindeki dağıtım şebekesiyle üyelerinin doğal gaz ihtiyacını kar
şılayan organize sanayi bölgelerini ve kooperatiflerini, 

41) Sıkıştırılmış doğal gaz : Doğal gazın basınçlandırılmış halini, 

42) Yatay bütünleşmiş tüzel kişi:: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depola
ma veya satış faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren ve aynı zamanda doğal gaz sektörüne dahil 
olmayan başka bir faaliyeti gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri, Yapım ve Hizmet Faaliyetleri, Lisans ve Sertifikaların 
Genel Esasları 

Doğal gaz piyasa faaliyetleri 

MADDE 4 - 1) Bu Kanuna göre doğal gaz piyasa faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerin 
gerekli lisansları almaları şarttır. 
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2) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin lisans almak için Kuruma yapacak
ları başvuruya, başvuru yapıldığı tarihten itibaren, en fazla 60 gün içerisinde Kurum tarafından 
cevap verilir. Lisans başvuru talebi reddedildiği takdirde, Kurumu reddetme kararını başvuru sahi
bine gerekçesi ile birlikte bildirir. 

3) Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk tüzel kişilerinin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmaları 
halinde, hisselerin tamamının nama yazılı olması şarttır. Bu şirketlerin sermayeleri ile ana sözleş
melerinde bulunması gereken diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

4) Doğal gaz piyasa faaliyetleri şunlardır: 
a) İthalat: Doğal gazın ithalat yoluyla temin edilmesi Kurum tarafından verilecek ithalat lisan

sına göre yapılır. 

İthalat lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 

1) İthalat yapacak teknik ve ekonomik güce sahip olunması, 

2) İthal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervleri, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakkında 
kesin bilgi ve garantinin bulunması, 

3) Her sene ithal edilecek doğal gazın yüzde onu kadar bir miktarı beş yıl içerisinde ulusal top
raklarda depolama imkanına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden 
Kurumca belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması, 

4) Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip 
olması, bu amaçla sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına ekonomik des
tek sağlayabilme, 

şartları aranır. 

İthalatçı şirketler, yapacakları her ithalat bağlantısı için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. İt
halatçı şirketler, ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme sürelerini, süre uzatımlarını, öngörülen 
yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarını ve bu miktarlardaki değişiklikler ile sözleşmelerde veya 
temditlerinde yer alan ve sistemin güvenliğini ilgilendiren yükümlülükleri Kuruma bildirmek 
zorundadır. 

İthalatçı şirketler, ithal yoluyla temin ettikleri doğal gazı yurt içinde toptan satış şirketlerine 
veya ihracatçı şirketlere, satış sözleşmesi ile devredebilecekleri gibi serbest tüketicilere ve ihracat 
lisansı almak kaydıyla yurt dışına da pazarlayabilir. Ancak, ihracatçı şirketlere yapılan devir, it
halatçı şirketin lisans kapsamındaki taahhütlerini ortadan kaldırmaz. 

Herhangi bir ithalatçı şirketin, ithal yoluyla temin ettiği yıllık doğal gaz miktarı, Kurumca 
belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisini aşamaz. 

İthalatçı şirket, yapmış olduğu bütün sözleşmelere ait Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri 
vermek zorundadır. 

b) Üretim: Doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri 6326 sayılı Petrol Kanununa göre yapılır. 
Arama ve işletme ruhsatları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Üretim faaliyeti, 
piyasa faaliyetinden sayılmaz. 

Üretim şirketleri, ürettikleri gazı toptan satış lisansı almak kaydıyla toptan satış şirketlerine, it
halatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere pazarlayabilir. Üretici şirketler bu 
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satış miktarının Kurumca cari yıla ilişkin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde yir
misini geçmemek kaydıyla doğrudan serbest tüketicilere, geri kalan doğal gazı ise, ithalatçı şirket
ler, dağıtım şirketleri veya toptan satış şirketleri vasıtasıyla piyasaya sunabilir. Üretim şirketleri, ih
racatçı lisansı almak kaydıyla ürettiği gazı ihraç edebilir. 

Üretim şirketlerinin satış ve ihracat lisansı almak için (e) ve (f) bentlerinde yer alan lisans 
koşullarını taşımaları zorunludur. 

Üretilen doğal gaz, İletim şirketleri ile yapılacak taşıma ve teslim sözleşmelerine göre taşıt
tırılır. Üretim merkezinin bağlantılı sisteme uzak olması halinde, üretilen gazın bağlantılı sistem 
oluşturma şartı aranmaksızın dolaysız hat ile iletilmesi ve serbest tüketicilere satışı üretim şirket
lerince yapılabilir. Ancak, bu husus, Kurumun ekonomik ve teknik şartları gözönünde bulundurarak 
vereceği karara bağlıdır. Ayrıca, üretim şirketleri ürettiği doğal gazın üretim kapasitesinin 8 inci 
Maddenin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen miktardan az olması durumunda, üretilen 
doğal gazı, şehir içi dağıtım faaliyeti yapmaksızın diğer tüketicilere satabilir. Üretim şirketlerinin 
iletim ve depolama ile ilgili mevcut tesislerdeki hakları saklıdır. Bu hakkın kullanılması (c) ve (d) 
bentlerindeki hükümlere tâbidir. 

Üretim şirketleri, tarifeler, teslim kuralları, gaz kalitesi, gaz arzı mevsimsel değişiklikler gibi 
hususlarda Kurumun yapacağı düzenlemelere uymakla yükümlüdür. 

c) İletim: İletim faaliyetini gerçekleştirecek olan tüzel kişiler, aşağıdaki hususlara uymakla 
yükümlüdür. 

1) İletim şirketleri sistemin uygun olması halinde, Kurum tarafından tespit edilen kriterler çer
çevesinde, sisteme bağlanmak isteyen kullanıcıları on iki ay içerisinde en uygun şebekeye bağ
lamakla yükümlüdür. 

2) Sisteme giriş talebini iletim şirketinin reddetmesi halinde kullanıcı, Kurumu bu durumdan 
haberdar edebilir. İletim şirketinin, şebeke işleyişi ile ilgili yönetmeliği ihlal ettiğinin Kurumca tes
pit edilmesi durumunda, iletim şirketi kullanıcının sisteme giriş bağlantısını Kurulun vereceği 
karara göre yapar. 

3) Kurum, kullanıcıların sisteme girişi ile ilgili taleplerini inceleyerek, iletim faaliyetlerinin ak-
samamasına, bu Kanunda belirtilen hususları göz önüne alarak, sistemin işleyişine engel olun
mamasına azami dikkati gösterir. 

4) İletim şirketleri, iletim faaliyetleri yapan diğer iletim şirketleri ile güvenli ve verimli bir iş
letim amacıyla eşgüdümlü çalışma yapabilmeleri için birbirlerine Kurumca belirlenen tüm teknik 
bilgileri vermek zorundadır. 

5) İletim şirketleri, doğal gazın akışı ve sistemin işlemesi için gerekli ayarlama ve diğer her tür
lü hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda kendilerinin sahip olduğu kısımdan sorumludur. Ayrıca, 
iletim şirketleri kendi sorumlu olduğu hatlarda, gaz iletiminin güvenli bir biçimde, verimli ve en az 
maliyet ile gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almaya ve bu Kanunda öngörülen diğer 
hususları yerine getirmeye mecburdur. 

6) İletim şirketlerinin faaliyete geçebilmesi için, Kurumdan lisans almaları zorunludur. Sis
temin işleyişini ihlal eden iletim şirketlerine, bu Kanunda belirtilen cezalar tatbik edilir. 

7) İletim şirketleri, ithalatçı şirket, toptan satış şirketi, üretim şirketi ve ihracatçı şirketler ile 
taşıma sözleşmesi yapar. İletim şirketleri ayrıca, üretim şirketi, serbest tüketici, depolama şirketi ve 
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diğer iletim şirketleri ile teslim sözleşmeleri yapar. Yapılan veya yapılacak sözleşmelerde Kurum
ca belirlenen usul ve esaslar gözönünde bulundurulur ve sistemin işleyişini engelleyen veya aksatan 
hükümlere yer verilmez. 

8) Kurum, iletim şirketlerince transit doğal gaz iletimini de dikkate alarak hazırlanan ulusal ile
tim şebekesi yatırım programlarını inceler ve onaylar. 

9) Mevcut, planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim şebekesi BOTAŞ'a ait olur. 
İletim şirketlerince mevcut hatlarla bağlantılı sistem oluşturacak şekilde inşa edilecek iletim amaç
lı yeni boru hatları mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere yatırım yapan diğer iletim şirketlerince iş
letilir. İletim şirketlerinin diğer hak ve yükümlülükleri Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle belir
lenir. 

d) Doğal gazın depolanması : Depolama faaliyeti yapacak olan tüzel kişiler aşağıdaki husus
lara uymakla yükümlüdür. 

1) Tüzel kişiler, doğal gazın yer altı ve yer üstünde gaz veya LNG olarak depolanması faaliyet
lerinde bulunabilmeleri için, Kurumdan lisans almak zorundadır. Söz konusu lisans olmaksızın 
depolama faaliyetinde bulunulamaz. Lisans talebinde bulunan tüzel kişiler, Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte yer alacak koşullara uymak mecburiyetindedir. 

Depolama lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 
aa) Depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterliliğe sahip olmak, 
bb) Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve 

güvenli bir tarzda işlemesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerini taahhüt etmek, 

cc) Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin sistem elverişli olduğu takdirde, 
tarafsız ve eşit bir şekilde hizmete sunulacağını taahhüt etmek, 

Şartları aranır. 
2) 6326 sayılı Kanuna göre, işletme ruhsatına sahip şirketlerin doğal gaz ürettiği yer altı doğal 

gaz yatağını, depolama amacı ile kullanmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün onayının alın
masını müteakip Kuruma başvurması halinde, Kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde, işletme 
ruhsatının ilgili bölümü depolama lisansına çevrilir. Ancak, üretim şirketinin Kuruma yaptığı baş
vuruda, depolama lisansı için istenen yeterliliğe sahip olduğunu belgelemesi şarttır. Şirket, depola
ma faaliyetine başladığı takdirde, depolama faaliyetini, muhasebesini ayrıştırmak suretiyle üretim 
faaliyetinden ayrı olarak yürütür. 

Depolama şirketine yapılan taleplerin reddedilmesi ve sistem kullanıcısının bu durumdan 
Kurumu haberdar etmesi halinde, Kurum gerekli incelemeleri ve denetimleri yaparak depolama şir
ketinin Kurumca yayımlanan usul ve esaslar ile lisans şartlarını ihlal ettiğini tespit etmesi halinde, 
depolama şirketini talep edilen hizmeti vermeye icbar edebilir. Yapılan bu ihlal nedeniyle, bu 
Kanunda gösterilen cezai müeyyideler uygulanır. 

e) Toptan satış: Toptan satış şirketleri, serbest tüketicilere yapacakları toptan satış faaliyeti için, 
Kurumdan lisans almak zorundadır. İthalatçı lisansı almış olan tüzel kişilerin, toptan satış lisansı al
ma zorunlulukları yoktur. İthalat lisansı ile doğal gaz toptan satışı yapabilirler. 

Toptan satış faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilerin, lisans almak için doğal gazı nereden 
temin edeceğini ve hangi taşıma koşulları ile satışı gerçekleştireceğini, yeterli teknik ve ekonomik 
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gücünün bulunduğunu ve sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla, 
gerekli depolama kapasitelerine sahip olduğunu göstermesi ve ayrıca, yönetmeliklerde belirtilen 
diğer taahhüt ve garantileri de vermesi gerekir. 

Doğal gazın toptan satış faaliyetlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorun
ludur. 

1) Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, Kurumca öngörülecek süre içerisin
de, müşterilerin mevsimsel azami doğal gaz çekişlerini karşılamak amacıyla, gerekli arz plan
lamasını yapmak ve depolama tedbirlerini almak ve bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları 
kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorundadır. Gerekli depolama tedbirlerinin alınması için, 
lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre tanınır. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin 
yeterli düzeye ulaşmaması halinde Kurum tarafından iki yıla kadar uzatılabilir. 

Ayrıca, Kurum her yıl iklim değerlerine göre, her şehir için müteakip yılın mevsimsel yoğun
luğunu karşılayacak dengeleme amaçlı depolama miktarlarını tayin etmeye ve gerekli tedbirleri al
maya yetkilidir. 

2) Serbest tüketicilere toptan gaz satışı yapan tüzel kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde gaz girişini sağ
lamak mecburiyetindedir. Toptan satıcıların gerekli arz ve depolama kapasitelerine ulaşması zorun
lu olup, ayrıca lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre içinde gerekli depolama tedbir
lerini almak zorundadır. Bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini Kuruma 
ibraz ederler. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye ulaşmaması halinde uzatılabilir. 

3) Doğal gaz toptan satışı yapan tüzel kişiler, Kurum tarafından öngörülen süre içerisinde bek
lenen talebi karşılayabilecek iletim, depolama ve sistemi dengeleyici kapasiteleri sağlamak zorun
dadır. 

4) Toptan satış şirketi, ithalatçı şirket veya ihracatçı şirket veya serbest tüketici veya dağıtım 
şirketi ile satış sözleşmeleri yapar ve fiyatları serbestçe belirler. Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum 
hariç üçüncü taraflara açıklanamaz ve suistimal edilemez. 

5)Toptan satış şirketlerinin, doğal gaz ithalatı yapabilmesi için ithalatçı lisansı alması zorun
ludur. 

6) Toptan satış şirketlerinin her birinin bir yıl içinde satışını gerçekleştirdikleri toplam gaz mik
tarı, Kurumca cari yıla ilişkin belirlediği ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçemez. 

7) Toptan satış şirketleri, bölgesel sınırlama getirilmeksizin yurt genelinde satış yapabilir. 
f) Doğal gazın ihracı : İthal edilmiş veya yurt içinde üretilmiş doğal gazı yurt dışına ihraç et

mek isteyen tüzel kişiler, Kurumdan ihracatçı lisansı alır. Lisans almak isteyen şirketlerin Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen şartların yanında; 

1) Teknik ve ekonomik yeterliğe sahip olduğunu göstermesi, 
2) Doğal gazı, hangi ülkeye ve hangi taşıma vasıtaları ile ihraç edeceğini bildirmesi, 
3) İhraç nedeniyle sistemin işleyişini ve ülke ihtiyacını aksatmayacağını ve ayrıca sistemin em

niyetini ihlal ettiği durumlarda, meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin edeceğini garanti etmesi ve 
bu hususta meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere zorunlu sigorta yapması, 

Şartları aranır. 
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Ancak, transit hatları işleten iletim şirketleri, bu bendin (3) numaralı alt bendinde belirtilen 
garanti şartından muaftır. 

g) Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından açıla
cak ihaleyi kazanan şirkete mahalli doğalgaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere 
şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için verilir. 

Kurumun belirli bir şehir için açacağı ihale, Resmi Gazete'de ilan edilir. Şirketlerin ihaleye 
katılmak için vereceği teklifler, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen usul ve 
esaslara göre değerlendirilerek ihaleyi kazanan şirkete dağıtım lisansı verilir ve şirket o şehirde 
dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alır. 

Dağıtım lisansı alan tüzel kişiler, bu Kanunda dağıtım lisansı ile ilgili hükümlere ve Kurumca 
belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Dağıtım lisansı alan tüzel kişi, mülkiyetinde 
olacak dağıtım şebekesini lisans süresi sona ermeden başka bir tüzel kişiye satabilir. 

Lisans süresi sona eren dağıtım şirketi, lisans süresinin tamamlanmasından bir yıl önce, söz 
konusu şehir içi dağıtım lisansının yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde Kurum, şirketin 
ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin memnuniyetini, Kurumca çıkarılacak 
yönetmeliklerde belirtilecek diğer hususları dikkate alarak ikinci kez dağıtım lisansı verebilir. 
Lisans sahibinin lisans süresi yukarıda belirtilen nedenlerle uzatılmadığı takdirde, Kurum ilgili 
şehir için yeniden ihale açar ve mevcut şebekenin işletme ve mülkiyeti için en uygun teklifi veren 
tüzel kişiye dağıtım lisansını verir. Şebekenin bedeli Kurum tarafından tahsil edilerek önceki lisans 
sahibine ödenir. 

Kurum, mülkiyet sahibi dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, denetler, izler ve 
gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıtım şirketine ait olmak üzere, bu Kanuna tâbi sertifika 
sahibi gerçek ve tüzel kişilerden satın alabilir. Doğal gazın şehir içi dağıtımına ait ihale usul ve esas
ları, değerlendirme kriterleri ve lisansta bulunması gereken diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumdan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye 
veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine or
tak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir surette 
aşılamaz. 

Kurum, belediye veya belediye şirketinin hisse almaması veya en az bir yönetim kurulu 
üyeliğine hak kazanılmayacak oranda hisse alması halinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
275 inci Maddesine göre belediyeye şirket yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkı verecek 
düzenlemelerin yapılmasını, şehir içi dağıtım şirketinden isteyebilir. 

Dağıtım şirketlerinin yükümlülükleri; 

1) Doğal gaz dağıtım şirketleri, dağıtım şebekeleri için sevkiyat kontrol merkezi kurarlar. An
cak, Kurum tarafından tüketim kapasitesinin yetersiz olduğu belirlenen şehirlerde bu şart aranmaz. 

2) Dağıtım şirketleri sorumluluk alanlarında bulunan tüketicilerin talep etmesi halinde, bu 
tüketicileri sisteme bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, şirketin tasarrufu 
altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve tüketicinin de kendi üze
rine düşen ve Kurumca belirlenen dağıtım yönetmeliğinde öngörülen işlemleri yapmasına ve belir
leyeceği usul ve esaslara göre, bağlantının teknik ve ekonomik olarak gerçekleşmesinin mümkün 
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olmasına bağlıdır. Bu konuda ihtilaf olması halinde bağlantının teknik ve ekonomik olup ol
madığına Kurum karar verir. 

3) Bağlama talebi reddedilen kullanıcı durumu Kuruma bildirir. Kurum dağıtım şirketinin konu 
hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edil
mesi halinde, şirket Kurumun konu hakkında vereceği karara uymak zorundadır. 

4) Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal gaz kullanmak için 
yaptırdıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına çalışan denetim 
şirketlerine kontrol ettirebilir. İç tesisatın Kurum tarafından yayımlanacak iç tesisat yönetmeliğine 
uygun olmadığının tespiti halinde, şirket gaz vermeyi reddedebileceği gibi vermekte olduğu gazı da 
kesebilir. Tüketicinin tesisatı uygun hale getirip tekrar başvurması halinde, aynı işlemler tekrarlanır. 
İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanıl
ması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyanlardan 
dağıtım şirketleri sorumlu değildir. 

5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı, 
şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurumca artırılabilir. Kurum, nüfus yoğunluğuna göre bir şehri, sınırları belirlenmiş birden fazla 
dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. 

h) Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı ve iletimi: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya 
şehiriçi dağıtım sisteminden satın alınıp sıkıştırılması ve basınçlı kaplara doldurulması, sıkıştırılmış 
haldeki doğal gazın şehirler arasındaki özel vasıtalarla taşınması ve iletim şebekelerinin ulaşa
madığı yerlerde basıncının düşürülerek satılması faaliyetlerini yapacak tüzel kişilerin, bu faaliyet
ler için Kurumdan lisans almaları zorunludur. Bu faaliyeti yapacak tüzel kişilerin, lisans almak için 
ilgili yönetmeliklerde yer alan şartlara uymaları yanında, yapacakları faaliyet kapsamında yer ala
cak tesis ve ekipmanların Türk standartlarına ve/veya Avrupa Birliğince kabul edilen standartlara 
uygun ve güvenli olacağını garanti etmesi şartı aranır. 

Yapım ve hizmet faaliyetleri 
MADDE 5.- Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ithalatçı şirket, ihracatçı şirket, iletim 

şirketi, depolama şirketi, dağıtım şirketi, toptan satış şirketi ve serbest tüketiciler, Kurumdan ser
tifika almış gerçek ve tüzel kişiler ile yapım ve hizmet sözleşmesi imzalayabilir. Doğal gazla ilgili 
herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleş
tirilemez. 

İç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifikalar Kurum adına ve Kurum tarafından yetkilendirilen 
resmi veya özel şirketler ile şehir içi dağıtım şirketlerince verilir. Gerçek ve tüzel kişilerin, sertifika 
almak için Kuruma yapacakları başvurulara altmış gün içerisinde Kurum tarafından cevap verilir. 

Sistemle ilgili; 

a) Fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, 

b) Yapım, 
c) Servis, bakım, ve onarım gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, 

Kurumdan sertifika almak zorundadır. Yapım ve hizmet faaliyeti yapmak isteyenler, Kurum tarafın
dan hazırlanacak yönetmeliğe göre, Kuruma başvurur. Söz konusu yönetmeliğin öngördüğü yeter
lik şartlarını taşıyanlara sertifika verilir. 
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Yapım ve hizmet faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, Kurumca hazırlanan yönet
melik ve yayımlanacak tebliğlere uygun faaliyet göstermek zorundadır. 

Yapım ve hizmet alanında faaliyet göstermek üzere iç tesisat ve servis hatları alanında, dağıtım 
şirketlerinden sertifika almış olanlar, dağıtım şirketleri tarafından denetlenir. Ancak tüketicilerin 
başvurması halinde, Kurum tarafından da denetlenebilir. Tüketicilerin Kuruma başvurma usul ve 
esasları Kurumca yayımlanacak yönetmelik ile düzenlenir. 

Lisans ve sertifikaların genel esasları 

MADDE 6.- Bu Kanun kapsamında Kurum tarafından verilecek lisans ve sertifikaların tâbi 
olacağı usul ve esaslar ile lisans ve sertifikalarda yer alacak asgari hükümler şunlardır: 

a) Lisans ve sertifikaların tâbi olacağı usul ve esaslar: 

1) Piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her bir 
faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için 
ayrı ayrı lisans almak zorundadır. 

2) Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste yürüten 
tüzel kişiler, lisansa tâbi her faaliyet veya tesis için ayrı ayrı muhasebe kayıtları tutmak zorundadır. 

3) Lisans veya sertifika başvuru usul ve esasları, lisans ve sertifika sahibi tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülükleri, lisans sahibinin haklarının temliki, lisans tadili, süreleri, süre uzatımı ve sahibi 
tarafından lisans veya sertifikadan vazgeçilmesi halleri ile faaliyetin türü ve iletim, dağıtım ve depo
laması yapılan doğal gaz miktarına göre belirlenecek lisans ve sertifika bedelleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

4) Lisanslar ve sertifikalar bir defada en az 10, en fazla 30 yıl süre ile verilir. 

5) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans ve sertifika alma, yenileme, tadil, suret 
çıkartma sertifika ve yıllık lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadır. 

6) Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını, Kurul denetimine hazır 
bulundurmak, Kurul tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine 
getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kurula vermek zorundadır. 

b) Lisanslarda asgari olarak yer alacak hükümler: 

1) Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler ile 
yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 

2) Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere, aynı kapasiteye sahip sis
tem kullanıcıları arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağ
layacağına dair hükümler. 

3) Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye, piyasa ihtiyaçlarını dikkate 
alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan doğal gaz satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını 
tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri 
uygulamaya dair yöntemler ve bunların denetlenmesine dair hükümler. 

4) Lisans sahibinin Kurula tam ve doğru bilgi vermesini ve abonelere yapılan satışlar açısın
dan; dağıtım lisansı sahibinin doğal gaz alımlarını en ekonomik kaynaktan yapmasını ve gerektiğin
de yaptığı alımlarda en ekonomik alımı yaptığını kanıtlamasını sağlayacak hükümler. 
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5) Yönetmelik uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kuraljar ile işletme kayıp
larını asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler. 

6) Lisansın iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler. 
7) Lisansta değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler. 

8) Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına ilişkin 
hükümler. 

9) Lisans sahibine ait veya kullanımındaki tesis ve/veya tesislerin gerektiğinde lisans amaçları 
doğrultusunda başkalarına kullandırılması koşullarına ilişkin hükümler. 

10) Lisans sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine ilişkin 
hükümler. 

11) Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler. 
12) Lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından 

çözüleceğine ilişkin hükümler. 
13) Lisansta yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağına 

ilişkin hükümler. 

14) Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler. 

c) Sertifikalarda asgari olarak : 

1) Sertifika kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler 
ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler, 

2) Sertifika iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler, 

3) Sertifikada değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler, 

4) Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına iliş
kin hükümler, 

5) Sertifika sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara ve yönetmeliklere uyma yüküm
lülüklerine ilişkin hükümler, 

6) Sertifika kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hüküm
ler, 

7) Sertifika kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından 
çözüleceğine ilişkin hükümler, 

8) Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağı
na ilişkin hükümler, 

9) Faaliyetlerin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler, 

Bulunur. 
d) Lisans veya sertifikaların sona ermesi: Lisans ve sertifikalar Kurul tarafından lisans veya 

sertifikada belirtilen yöntem uyarınca süreleri uzatılmadığı takdirde, sürelerinin bitiminde veya 
lisans veya sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişinin iflası halinde kendiliğinden , lisans veya ser
tifika sahibi gerçek veya tüzel kişinin lisans veya sertifikadan vazgeçmeyi istemesi halinde ise an
cak Kurul onayı ile sona erer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Rekabetin Korunması ve Geliştirilmesi, Bilgi Verme, Hesap Ayrışımı, 
Serbest Tüketicinin Belirlenmesi ve Sisteme Girişte İstisnai Haller 

Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, bilgi verme ve hesap ayrışımı 

MADDE 7.- a) Rekabetin korunması ve geliştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
1) 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen rekabet 

özgürlüğü, hakim durumun kötüye kullanılmaması, birleşme ve devir almaya ilişkin hususlar, doğal 
gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilere de uygulanır. 

2) Türkiyedeki üretim şirketleri hariç olmak kaydıyla hiçbir tüzel kişi Kurumun cari yıla ait 
olarak belirlediği ulusal doğal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisinden fazlasını satamaz. Bu 
oran, kayıplar düşüldükten sonra, kalan net ulusal tüketim miktarından şirketin doğrudan doğruya 
veya sermayesinin yarısından fazlası kendisine ait şirketler vasıtasıyla tükettiği gaz miktarı tenzil 
edilerek bulunur. Bu oranın aşılması halinde Kurum tarafından gerekli önlemler alınır. 

3) Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet alanı dışında faaliyet 
gösteren tüzel kişilerden sadece bir tanesine iştirak edebilir ancak ayrı bir şirket kuramaz. Kendi 
faaliyet alanında, faaliyet gösteren hiç bir tüzel kişiye iştirak edemez ve şirket kuramaz. Ancak iş
tirak ettiği tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya ticari 
mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkına ya da 
denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan faz
lasını atama hakkına ya da işlerini idare etme hakkına sahip olamaz. 

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler yaptıkları faaliyetle ilgili konularda, bil
gi vermekle yükümlüdürler. Verilecek bilgilerin kapsamı ve bilgi verilecek merciler aşağıda belir
tilmiştir; 

1) Doğal gaz iletim ve sevkiyat kontrolü yapan iletim şirketleri, LNG tesisi ve yeraltı depola
ma tesisi işleten depolama şirketleri, şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan dağıtım şirketleri, 
doğal gaz temin eden üretim ve ithalat şirketleri, kendileriyle aynı alanda faaliyet gösteren diğer şir
ketlere, yaptıkları faaliyetlerin doğal gaz sisteminin emniyetli ve verimli işlemesini teminen yeter
li bilgi vermekle yükümlüdürler. 

2) Bu maddede belirtilen bilgilerin kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 
Kurumun öncelikle çıkaracağı yönetmeliklerde belirlenecektir. 

3) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli 
tutmakla yükümlüdür. Ancak, Rekabet Kurumu ve Kurumun, yapacağı soruşturmalar nedeniyle, il
gililere vereceği bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz. 

4) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler, doğal gaz alım-satımı sırasında bizzat 
veya denetleyen, denetlenen veya bağlı tüzel kişiler vasıtasıyla edindikleri gizli bilgileri, kendi 
menfaatleri veya kendilerine bağlı firmalar yararına kullanamaz. 

c) Doğal gaz piyasasında birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel kişilerin muhasebe ay
rışımlarını yapmaları zorunludur. 

d) Dağıtım şirketlerinin bir yıl içerisinde dağıtacakları gazın en fazla yüzde ellisini bir tüzel 
kişiden satın almaları esas olup, Kurum rekabet ortamı oluşmasını dikkate alarak bu miktarı artır
maya veya azaltmaya yetkilidir. 
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Serbest tüketicinin belirlenmesi ve sisteme girişte istisnai haller 

MADDE 8.- a) Serbest Tüketiciler aşağıdaki sınıflamaya göre belirlenir. 

1) Satın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve 
kullanıcı birlikleri, 

2) Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler, 

3) Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, 

4) Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiye'de doğal gaz üreten üretim şirketleri, 

serbest tüketici statüsündedir. Ancak, Kurum, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar 
her yıl serbest tüketici olma sınırını yeniden belirleyecektir. 

Kurum, bu Maddede belirtilen sınıflamaların uygulanmasını yakından takip eder. Dağıtım şir
ketlerinin, sorumluluk alanları haricinde bulunan serbest olmayan tüketicilere, doğal gaz temin et
me zorunlulukları yoktur. Toptan satış şirketleri bu tüketicilere doğal gaz satıp satmamakta serbest
tir. 

b) Kurum, sadece lisans verilme aşamasında olmak üzere, şehirlerin gelişmişlik durumu, gaz 
tüketimi ve şehirlerde alt yapı yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla, serbest tüketici olmak için 
aranan yıllık tüketim miktarının sınırını tesbit etmeye yetkilidir. Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan 
tüzel kişiler bu Kanunda belirtilen sisteme giriş koşullarına göre sisteme bağlantı yapmak isteyen
lerin sisteme girişine müsaade etmekle yükümlüdür. 

Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel kişiler, sisteme giriş için talepte bulunan diğer tüzel 
kişiler ve serbest tüketicilerin sisteme giriş taleplerini, yeterli kapasiteye sahip olamama veya sis
teme girişleri halinde yükümlülükleri yerine getiremeyecekleri veya mevcut sözleşmeler nedeniyle 
ciddi mali ve ekonomik tazminatlara mahkum olabilecekleri durumlarda kabul etmeyebilir. 

Kapasitesizlik veya hizmet yükümlülükleri veya mevcut sözleşmeler nedeniyle, meydana 
gelen ciddi ekonomik güçlükler yüzünden sisteme giriş talebinin reddedilmesi halinde, durum 
gerekçeleriyle birlikte derhal Kuruma bildirilir. 

Kurum, kapasite veya bağlantı yokluğu veya başka bir engel olup olmadığını, bu Kanun ve 
çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre araştırarak üç ay içerisinde kararını taraflara 
bildirir. 

Kullanıcının kapasite veya bağlantı yokluğu durumunu bertaraf etmek amacıyla gerekli mas
rafları yüklenmesi halinde sisteme giriş reddedilemez. 

Mevcut sözleşmelerde yer alan hükümlerin ciddi ekonomik ve mali güçlükler nedeniyle sis
teme girişin reddedilmesi halinde, iletim şirketi imzaladığı sözleşme nedeniyle, zor durumda kalan 
diğer tüzel kişinin Kuruma başvurması üzerine, Kurumdan sisteme giriş mecburiyetini geçici olarak 
kaldırmasını talep edebilir. Bu durumda gerekli bilgilerle birlikte sorunun çözümü için planladığı 
önlemleri Kuruma sunar. Kurum, 2 ay içinde, talep konusundaki yapılacak işlem hakkında karar 
verir. 

Ancak, Kurum tarafından sisteme giriş mecburiyetinin geçici olarak kaldırılması talebinin red
dedilmesi halinde, iletim şirketi talepte bulunan gerçek ve tüzel kişiyi sisteme bağlamaya mecbur
dur. 
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İKİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar, Yaptırımların Uygulanmasındaki Usul, Ön Araştırma ve Soruşturma, Tarifeler 

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul 

MADDE 9. - Kurul, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere 
yapacağı yazılı ihtara rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve 
cezaları uygular: 

a) Kurum tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, 
eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde in
celeme imkânının verilmemesi hallerinde, ikiyüz milyar lira para cezası verilir ve yedi gün içinde 
bilgilerin doğru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay 
giderilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin doğru olarak verilmesi 
ve/veya inceleme imkanının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edil
diğinin saptanması halinde, ikiyüzelli milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde gönderilmesi 
ihtar edilir. 

c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getiril
mediğinin saptanması halinde, üçyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi 
ihtar edilir. 

d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, ger
çek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen husus
ları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde, dörtyüz milyar lira para 
cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet 
süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, dörtyüz milyar lira 
para cezası verilir ve otuz gün içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. 

f) Piyasada, lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, beşyüz milyar 
lira para cezası verilir ve on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurul
ması ihtar edilir. 

g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan 
mevcut olmadığının saptanması halinde ise;lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca beşyüz 
milyar lira para cezası verilir. 

Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya tekrarlanması 
hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu 
cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde İdari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil iş
lenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiil iki yıl içinde işlendiği tak
dirde, artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılı-
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na ilişkin bilançosundaki safi satış hasılatının yüzde yirmisini aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaş
ması halinde, Kurul lisans veya sertifikayı iptal edebilir. 

Bir lisans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar, verilen 
hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır. 

Doğal gaz şehir içi dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul 
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle, lisansı iptal eder. Dağıtım 
şebekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisin
de ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılır. Uygulamaya iliş
kin usul ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi 
tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. 

Para cezası, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanun 
gereğince para cezasını gerektiren fiillerin 1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu veya ceza 
hükmünü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel ol
mayacağı gibi, lisans veya sertifikanın iptaline de mani değildir. 

Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında irtibat ol
ması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; irtibat bulunmaması halinde ise, her 
birinin cezası ayrı ayrı uygulanır. 

Para cezası uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğunun Kurumca öğrenildiği tarihi izleyen 
yılın başından itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir. Sürekli veya tekrarlanan bir aykırılık söz 
konusu ise zaman aşım süresi, aykırılığın sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren baş
lar. 

Kurulun inceleme ve araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin ilgili tarafa 
tebliği, karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması, zamanaşımını keser. 

Verilen para cezası 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca, tahsil olunur. Bu maddedeki para cezası miktar
ları her yıl 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca artırılır. 

Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı 
MADDE 1 0 - Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine doğrudan 

soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma 
yapılmasına karar verir. 

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar Kurum tarafından yürürlüğe konu
lacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurul kararına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danış
tay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar. 

Tarifeler 
MADDE 11.-Bu Kanun kapsamında düzenlenen tarifeler, tarifelerin belirlenmesi ve uygulan

masına ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 
1) Bağlantı Tarifeleri: Kurumca belirlenecek bağlantı tarife esasları, ilgili bağlantı anlaş

malarına dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit durum-
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da olan serbest tüketiciler arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı hükümleri ve şartlan içerir. 
Fiyatlar, bu esaslar dahilinde taraflarca serbestçe belirlenir. Serbest olmayan tüketicilere Kurum ve 
dağıtım şirketi arasında belirlenen sabit bağlantı tarifeleri uygulanır. 

2) İletim ve Depolama Tarifesi: Kurum, iletim ve sevkiyat kontrolüne ait tarifeleri belirler. 
Tarifelerde iletim mesafesi, iletilen gaz miktarı ve öngöreceği diğer faktörleri dikkate alır. 

İletim, ve sevkiyat kontrol hizmeti yapan tüzel kişiler tarifelerini Kurum tarafından belir
lenecek süre içerisinde Kuruma bildirirler. Kurum, bildirilen tarifelerden ve bu maddede yer alan 
esaslardan hareketle yeni tarifeleri belirler. 

Kurum tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen doğal gazın 
nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit durumda olan tüm kullanıcılar arasında fark gözet
meksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve tarife şartlarını içerir. 

Kurum , transit doğal gaz iletiminin teşvik edilmesi amacıyla transit iletim tarifelerini yurt içi 
iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahiptir. 

Depolama tarifeleri depolamacı şirketler ile depolama hizmeti alan tüzel kişiler arasında ser
bestçe belirlenir. 

İletim ve depolama şirketleri, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik hizmeti verdiklerini 
Kuruma göstermek zorundadırlar. 

3)Toptan Satış Tarifesi: Kurum doğal gaz satış tarifelerinde esas alınacak unsurlar ve şartları 
belirler. Satış fiyatları ise, bu esaslar dahilinde doğal gaz alım satımı yapan taraflarca serbestçe 
belirlenir. 

4) Perakende Satış Tarifesi: Dağıtım şirketleri en ucuz kaynaktan gaz temin ettiklerini, verim
li ve güvenli işletmecilik yaptıklarını ispat etmek zorunda olup, lisans süresi içerisinde de bu 
yükümlülüğe uymak zorundadır. Dağıtım şirketinin birim gaz alım fiyatı , birim hizmet bedeli, 
amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış fiyatları ve ta
rife esasları Kurumca belirlenir. Belirlenen perakende satış fiyatının dışında tüketicilerden herhan
gi bir ad altında ücret talep edilemez. Perakende satış tarifeleri enflasyon ve diğer hususlar 
gözönüne alınarak, dağıtım şirketlerinin Kuruma başvurması halinde yeniden tespit edilebilir. 
Kurum bu fiyatların tespitinde hizmet maliyeti, yatırıma imkan sağlayacak makul ölçüde karlılık ve 
piyasada cari olan doğal gaz alış fiyatlarını ve benzeri durumları dikkate alır. Kurumun onayladığı 
tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 

Bir gerçek veya tüzel kişinin bu Kanunda öngörülen ödemelerden herhangi birini yapmaması 
halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasını da içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda Kurum bütün tarife türleri için tarifeler yönet
meliği hazırlar. Hazırlanan yönetmelik esasları doğrultusunda ilgili tüzel kişilerce hazırlanacak fiyat 
tarifeleri, her yıl Ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur. Kurul bu baş
vuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde inceler ve uygun bulması halinde onaylar. 
Tarife esasları ve limitleri Kurumca enflasyon ve diğer hususlar gözönüne alınarak yeniden ayar
lanabilir. 

İthal ve yerli doğal gazın ithal ve satışında Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu mevzuatına ilişkin 
hükümler uygulanmaz. 
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İKİNCÎ BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Değiştirilen, Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler 

Diğer hükümler 

MADDE 1 2 - a) Kamulaştırma; Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 
4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma 
yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek lüzum kararı, kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip iş
lemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye; kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen 
tüzel kişiye ait olur. Kullanma haklan, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup geçerliliği bun
ların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisans veya sertifikanın sona ermesi veya iptali halinde, tüzel kişilerce ödenmiş bulunan 
kamulaştırma bedelleri iade edilmez. 

b) Mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama; Tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya 
ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak 
tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. 

Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, ir
tifak, üst hakkı veya uzun süreli kiralama yoluna gider. 

Bu şekilde elde edilen hakkın bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullan
ma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup, geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınır
lıdır. 

c) Tebligat; Kurum tarafından bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarih ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

d) Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Görevleri ile ilgili 
olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli Devlet memurları gibi cezalan
dırılır. Kurul üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş sayılır. Bu 
konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 

e) BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel kişilerin baş
vurusu üzerine ilgili idare 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre doğal gazın depolan
ması, iletimi ve dağıtım hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramaz ve 
doğal gaz iletim, dağıtım hatları ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işleyerek 
gerekli ruhsatları verir. 

f) Doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı konusu ile ilgili olarak 1580 sayılı 
Belediye Kanunu ve 27/6/1984 tarih ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile diğer kanun ve 
kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

g) BOTAŞ'ın doğal gazla ilgili alacakları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

h) Doğal gaz dağıtımı faaliyeti yapan mevcut kuruluşlarda istihdam edilen T.C. Emekli San
dığına tabi personelinden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam ettirilir. 
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Değiştirilen, kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 

MADDE 1 3 - a ) 1/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "turistik tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve doğal gaz iletim, 
dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin" ibaresi eklenmiştir. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 
c) 2/1/1990 tarihli ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Karar

name yürürlükten kaldırılmıştır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 14.- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 1 inci maddesinin 6 
numaralı bendi ile İkinci Kısım, Birinci Bölüm ve 4 üncü madde başlığı ile madde metninde geçen 
"Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu" ibareleri "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu", 1 inci mad
desinin 7 numaralı bendi ile İkinci Kısım, Birinci Bölüm ve 5 inci maddenin başlığı ve metninde 
geçen "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu" ibareleri "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 15.- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 8 inci maddesinin (b) bendinin ikinci alt 
bendine aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin ortaklık payları ile ilgili hususlar doğal 
gaz piyasasına yönelik üretim yapan tesislere uygulanmaz. Ancak, doğal gaz depolama tesisleri bu 
kapsam dahilindedir." 

MADDE 16.-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "A) Kurumun elektrik piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki 
gelir kalemlerinden oluşur;" şeklinde bir bend eklenmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağı
daki düzenleme yeni (B) bendi olarak eklenmiştir. 

"B) Kurumun doğal gaz piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 
a) Katılma payı, 
b) Lisans, sertifika, onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller, 
c) Yayın ve sair gelirler, 

d) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalış
malarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek 
hibeler, 

Katılma payının mükellefi, lisans ve sertifika sahibi olan tüzel kişilerdir. Katılma payı, anılan 
mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi 
satış hasılatı tutarının, Kurulca % 0,2 (binde iki) oranını aşmayacak şekilde belirlenecek katılma 
payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. Yıl içerisinde uygulanacak katılma payı oranı, bir önceki 
yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir." 

MADDE 17.-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1.-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 4628 sayılı Kanunun uygulanması ile bir
likte, Doğal Gaz Piyasası Kanununu da uygulamakla yetkili ve sorumludur. Doğal gaz sektörü 
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ile Elektrik sektörünün birbirinden farklı piyasalar olması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu ve Kurulu piyasalarla ilgili görev, yetki ve düzenlemeleri ayrı ayrı ve kendi kanun
larına göre yürütür. 

Ek Madde 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, 
depolanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden , piyasa ve sistem işleyişinin 
incelenmesinden, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden 
ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden maliyeti yansıtan fiyatların incelenmesinden ve 
piyasada Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan yetkili ve 
sorumludur. 

Bu Kanunun yürütülmesinde gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan alacakları lisans veya ser
tifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi, gözetimi, yönlendirilmesi, uyulacak usul ve esas
lar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı, verilme kriterleri, süreleri, bedellerinin tespit şekli, çevre 
mevzuatı ile uyum sağlaması, sicil kayıtlannm tutulma usulü ile lisans ve sertifika sahiplerinin hak 
ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi ile ilgili gerek görülen diğer hususlar Kurum tarafın
dan çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Ayrıca, Kurumun yetkilerini kullanışı, yönetim ve çalışma esasları, gelirlerinin tahsili, gider
lerinin yapılması ve bu işlemlerin denetlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, aylık ve ücretler
de yapılacak değişikliklerin esasları, yabancı uzman çalıştırılmasına ilişkin esaslar, Kurumun satın 
alacağı menkul ve gayrimenkullerin alımına ve ihale usulüne ilişkin hususlar ile Kurumun 
muhasebe sistemine ait usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Ek Madde 3 . - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, doğal gaz piyasası ile ilgili olarak aşağıda 
belirtilen hususlardaki görevleri de yerine getirir: 

a) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş" ve 
önerilerini belirlemek, 

b) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin doğrudan taraf olunan Uluslararası anlaşmalardan 
doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için, Kuruma düşen görevlerin yapılmasını sağlamak, 

c) Doğal gaz piyasası Kanunu ile Kuruma yetki verilen konularda, doğal gaz piyasa faaliyet
lerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütülmesini sağlamak, 

d) Doğal gaz piyasası Kanununda yer alan Lisans ve sertifikaların verilmesine ve bunların 
yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak, 

e) Doğal gaz piyasası Kanununda yer alan hükümler dahilinde özel hallerde uygulamaya konu
labilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespiti ile fiyat belirlemesine yönelik kararları almak, 

f) Doğal gaz Piyasası içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda, fiyat ve ta
rife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek, 

g) Doğal gaz piyasası Kanununda belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri onaylamak veya ta
rife revizyonları hakkında karar almak, 

h) Doğal gaz piyasası faaliyetleri ile ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini 
yürütmek, yetkisi dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere 
her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarını almak, 
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o) Doğal gaz piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel kişiler 
ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilafları çözmek, 

ö) Doğal gaz piyasası Kanununda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kul
lanmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1- Hazırlık dönemi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on iki aylık 
süreyi ifade eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzata
bilir. 

Hazırlık dönemi kapsamında: 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, belge, izin veya yetkilen
dirmeye müsteniden yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyeti, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en fazla 24 ay daha devam edebilir. Anılan faaliyetlerin bu süreden sonra devamı, bu 
Kanuna göre alınacak izne bağlıdır. 

Yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyetlerinin bu Kanunun hükümleri dairesinde devamına 
izin verilebilmesi için: 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 ay içinde Kuruma müracaat edilmesi, 

b) Doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunan tüzel kişinin, söz konusu faaliyeti yapmaktan men 
edilmemiş olması, 

şarttır. 

Hazırlık dönemi içerisinde şehirlerde doğal gaz dağıtım yetkisi alacak şirketin ihale suretiyle 
seçimi, seçilen şirketin izin alınmak üzere Bakanlar Kuruluna sunulması, izin verme sözleşmesinin 
Bakanlık ile imzalanma prosedürü ve benzer işlemler Bakanlık tarafından hazırlanacak tebliğe göre 
yapılır. Bakanlık bu konuda BOTAŞ Genel Müdürlüğünü söz konusu işlerin yürütülmesi için görev
lendirir. Bakanlık ile izin verilen şirket arasında imzalanacak izin verme sözleşmesi Bakanlar 
Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve hazırlık döneminin sonunda, Kurum tarafından hazırlanacak 
mevzuat hükümlerine uymadığı takdirde, Kurum sözleşmeyi mevzuata uygun hale getirebilmek 
için gerekli değişikliği yaparak dağıtım lisansına dönüştürür. İzin verme sözleşmesi imzalayan 
dağıtım şirketi bu değişikliğe itiraz edemez. 

Hazırlık dönemi sonuna kadar doğal gaz piyasa faaliyetleri yapmak isteyen hiç bir şirkete bu 
Kanuna göre lisans veya sertifika verilmez. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hazırlık dönemi içerisinde Kanunun uygulan
masına yönelik uyuşmazlıkların hallinde veya tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkili ve 
görevlidir. 

GEÇİCİ MADDE 2-BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ithalatını ulusal tüke
timin %20 si oranına düşünceye kadar yeni doğal gaz alım sözleşmesi yapamaz. Hazırlık dönemin
den sonra başlamak üzere her yıl en geç 2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal 
tüketiminin % 20 sine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerinin kısmi 
veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi için istekli olan diğer ithalat 
lisans sahibi şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır. İhaleyi kazanan tüzel 
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kişiye, söz konusu devir için BOTAŞ'ca muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin satıcı tarafı 
ile devredilecek miktar için, yeni sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe girer. Ancak ihaleyi 
kazanan tüzel kişinin satıcı taraf ile sözleşme yapamaması halinde, ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın tüm 
yurt dışı mükellefiyetini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz 
alım fiyatının altında olmamak şartıyla, satış yoluyla devir gerçekleşebilir. BOTAŞ, satılan miktar
ların devredilmesini müteakip, kendi mükellefiyetlerini devralan ithalatçı şirketin bu mükellefiyet
lerini yerine getirmemesi halinde, bundan doğan zarar ve ziyanı anılan şirkete rücu etme hakkına 
sahiptir. 

BOTAŞ tarafından her takvim yılında devredilen miktarlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
alım taahhüdünde bulunulan toplam doğal gaz miktarının % 10'undan daha az olamaz. 

Ayrıca, BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak 
ithalat için yapılacak müracaatlarda Kurum, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, mevcut söz
leşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve 
esaslar dahilinde müracaatları değerlendirerek ithalata müsaade edebilir. Ancak, BOTAŞ'ın mevcut 
sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile bu sözleşme süreleri sona erinceye kadar bu ülkeler ile hiç 
bir ithalatçı şirket tarafından yeni gaz alım sözleşmeleri yapılamaz. Söz konusu mevcut sözleş
melerin sona erdiği tarihten itibaren aynı miktarlar için yeni ithalat sözleşmeleri yapılabilir. Ancak, 
ihraç amaçlı veya Kurumca tespit edilecek yurt içi doğal gaz arz açığının olması durumunda söz-
konusu ülkelerle yeni gaz alım bağlantıları yapılabilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, BOTAŞ'ın dikey bütünleşmiş tüzel kişi
liği 2009 yılma kadar devam eder. Bu tarihten sonra BOTAŞ yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun 
olarak yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılma sonucu meydana gelecek yeni tüzel kişilerden, 
sadece gaz alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat faaliyeti yapacak olan şirket, BOTAŞ'ı 
temsil eder ve BOTAŞ adı ile anılır. Yeniden yapılandırılma sonucu ortaya çıkan bu şirketlerden ile
tim faaliyeti yapan şirket hariç, diğerleri iki yıl içinde özelleştirilir. 

BOTAŞ'ın, iletim, depolama, satış, ithalat faaliyetlerine ilişkin muhasebe ayırışımı, Kurumun 
hazırlık dönemi sonundan itibaren 12 ay içerisinde gerçekleştirilir. 

BOTAŞ'ın Hazine garantili yükümlülükleri saklıdır. 
GEÇİCİ MADDE 3 - Şehiriçi dağıtım faaliyetlerinde geçiş süreci aşağıdaki gibi yapılır; 
a) Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakiben iki ay içerisinde BOTAŞ'ın mül

kiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının 
özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, hazırlık 
döneminden sonra en geç altı aylık bir süre içerisinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esas
lar dikkate alınarak ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
hükümleri dairesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. İlgili şehirlerdeki 
işletmelerin Özelleştirme İdaresince tüzel kişilere devredilmesi ve dağıtım faaliyetine başlayabil
mesi için, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen Belediyeye karşı olan yüküm
lülüklerin yerine getirilmesi ve Kurumdan şehir içi dağıtım lisansı alınması zorunludur. 

b) Mülkiyeti, işletmesi ve doğal gaz ticaret hakkı belediye veya belediye şirketine ait olan mev
cut şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişileri, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hazine 
garantili dış kredi borçlarının ödeme sürelerinin bitimini takip eden en geç 3 yıl içerisinde kamu his
selerini % 10 veya altına düşürecek şekilde yeniden yapılanacaklardır. 
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c) Belediye veya belediyeye ait şirketler tarafından halihazırda yapılmakta olan dağıtım 
faaliyeti Kurumla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde yapılacak dağıtım 
lisansı hükümlerine göre yürütülecektir. Kurumun hazırlayacağı lisans, diğer şehirlerde uygulanan 
tip lisanslara uygun olacaktır. Ancak, ilgili belediye veya belediye şirketinin şehrin özelliklerine 
göre lisansta yer almasında fayda veya zorunluluk görülen hususlar, Kurumca değerlendirilerek 
gerektiğinde lisansta yer verilir. 

d) Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren dağıtım ve satış 
faaliyetleri için şirket içinde muhasebe ayrışımını yapmak zorundadır. 

Yürürlük 

MADDE 18-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki 

Amaç 
' MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar 

çerçevesinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal 
gaz piyasasının serbestleştirilerek malî açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının 
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Kanun doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, 
ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, 
Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; 

1. Bakanlık : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını, 

2. Bakan : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını, 

3. BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini, 

4. Kurum : Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

5. Kurul: Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulunu, 

6. Tüzel kişi (şirket): Bu Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, iletimi, dağıtımı, top
tan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulmuş özel veya 
kamu hukuku tüzel kişisini, 

7. Doğal gaz : Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu 
gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel 
işlemlere tâbi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı-LPG hariç) diğer hallerini, 

8. Üretim : Doğal gazın 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiyede yer altında bulunan 
yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, temizlenmesini ve arıtılmasını, toplama hatlarıyla iletim hat
larına kadar taşınmasını, 

9. Üretim şirketi (işletmeci): Türkiyede üretim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

10. İletim : Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı 
şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz nak
lini, 

11. İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
12. Dağıtım : Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahallî gaz boru hattı şebekesi ile 

naklini ve perakende satışını, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 7 5 -

13. Şehir: Belediye veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan imarlı alanlar bütününü, 

14. Dağıtım şirketi : Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahallî gaz boru hattı 
şebekesi ile naklî faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi, 

15. Toptan Satış: Doğal gazın dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere yapılan satışını, 

16. Toptan satış şirketi: Sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım faaliyeti,yapmaksızın, 
doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

17. Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya 
toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

18. Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden 
almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

19. Depolama : Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin azal
ması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın sıvılaştırıl
mış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını, 

20. Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen 
tüzel kişiyi, 

21. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi: Doğal gazın sıvı olarak taşınması ve depolanması 
amacıyla sıvılaştınlması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesi için kullanılan 
tesisleri, 

22. Depolama tesisi : Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel kişinin mül
kiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus tesisi, 

23. Sistem : Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek 
üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 

24. Sistem kullanıcısı: Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden veya sistem üzerinden 
transit gaz geçişi yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 

25. Bağlantılı sistem : Birbirleriyle karşılıklı bağlanmış ve bütün oluşturan sistemi, 
26. Dolaysız hat: Bir serbest tüketiciyi bağlantılı sistem oluşturacak şekilde besleyen doğal gaz 

boru hattını, doğal gazın şehirlerarasında ve özel vasıtalarla taşınmasını iletim şebekelerinin ulaşa
madığı yerlerde basıncının düşürülerek satılmasını, 

27. Mahallî gaz boru hattı : Şehir içi doğal gaz dağıtımı yapacak olan dağıtım şirketinin inşa 
edip işleteceği tüm dağıtım hatlarını, 

28. Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım 
tesislerini ve boru hatlarını, 

29. Dikey bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazm üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depola
ma veya satış faaliyetlerinden iki veya daha fazlasını gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

30. Teslim sözleşmesi: Sistem kullanıcıları veya onların adına hareket edenlerle iletim şirket
leri arasında veya depolama şirketi ve iletim şirketleri arasında veya iletim şirketlerinin kendi 
aralarında doğal gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi, 

31. Taşıma sözleşmesi: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketleri arasında doğal gazın taşınması 
amacıyla yapılan sözleşmeyi, 
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32. ithalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı şir
ketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal 
gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

33. Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hat
larını, 

34. Ulusal iletim sistemi : Doğal gazın ülke çapında iletimini sağlayan ulusal iletim şebekesi 
ile dağıtım, depolama, sıvılaştırma, sıvılaştırılmış gazın gazlaştırılması ve benzeri diğer iletim tesis
lerinden oluşan sistemi, 

35. İhracatçı şirket: Üretim şirketi ve toptan satış şirketlerinden veya ithalatçı şirketlerden satın 
aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi, 

36. Piyasa faaliyeti : Doğal gazın, iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat, ihracat ve LNG tesis
lerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü tesislerinde gaz veya sıkıştırılmış gaz olarak depolan
ması dahil olmak üzere, alımı, satımı veya hizmet ve ticarî faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş
lemlerden oluşan faaliyeti, 

37. Tarife : Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak depolanması ve satışı ile bun
lara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, 

38. Lisans : Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurum 
tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini, 

39. Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, 
yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek 
ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurum tarafından verilen izni, 

40. Kullanıcı birliği: Mülkiyetindeki dağıtım şebekesiyle üyelerinin doğal gaz ihtiyacını kar
şılayan organize sanayi bölgelerini ve kooperatiflerini, 

41. Sıkıştırılmış doğal gaz : Doğal gazın basınçlandırılmış halini, 
42. Yatay bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depola

ma veya satış faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren ve aynı zamanda doğal gaz sektörüne dahil 
olmayan başka bir faaliyeti gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

İfade eder. 
Yetki 
MADDE 4. - Bu Kanunun yürütülmesinde gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan alacakları lisans 

veya sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi, gözetimi yönlendirilmesi, uyulacak usul 
ve esaslar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı, verilme kriterleri, süreleri, bedellerinin tespit şek
li, çevre mevzuatı ile uyum sağlaması, sicil kayıtlarının tutulma usulü ile lisans ve sertifika sahip
lerinin hak ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi ile ilgili gerek görülen diğer hususlar 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Ayrıca, Kurumun yetkilerini kullanışı, yönetim ve çalışma esasları, gelirlerinin tahsili, gider
lerinin yapılması ve bu işlemlerin denetlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde 
yapılacak değişikliklerin esasları, yabancı uzman çalıştırılmasına ilişkin esaslar, Kurumun satın ala
cağı menkul ve gayrİmenkullerin alımına ve ihale usulüne ilişkin hususlar ile Kurumun muhasebe 
sistemine ait usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konu
lacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri, Yapım ve Hizmet Faaliyetleri, Lisans ve Sertifikaların 

Genel Esasları 

Doğal gaz piyasa faaliyetleri 
MADDE 5. - Bu Kanuna göre doğal gaz piyasa faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerin gerek

li lisansları almaları şarttır. 

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin lisans almak için Kuruma yapacakları 
başvuruya, başvuru yapıldığı tarihten itibaren, doksan gün içerisinde Kurum tarafından cevap 
verilir. Lisans başvuru talebi reddedildiği takdirde, Kurum reddetme kararını başvuru sahibine 
gerekçesi ile birlikte bildirir. 

Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk tüzel kişilerinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri doğrultusunda anonim şirket veya limitet şirket olarak kurulmaları halinde, hisselerin 
tamamının nama yazılı olması şarttır. Bu şirketlerin sermayeleri ile ana sözleşmelerinde bulunması 
gereken diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Doğal gaz piyasa faaliyetleri şunlardır: 

a) İthalat: Doğal gazın ithalat yoluyla temin edilmesi Kurum tarafından verilecek ithalat lisan
sına göre yapılır. 

İthalat lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 

1. İthalat yapacak teknik ve ekonomik güce sahip olunması, 
2. İthal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervleri, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakkında 

kesin bilgi ve garantinin bulunması, 

3. Her sene ithal edilecek doğal gazın yüzde onu kadar bir miktarı beş yıl içerisinde ulusal top
raklarda depolama imkânına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden 
Kurumca belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması, 

4. Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip 
olması ve bu amaçla sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına ekonomik 
destek sağlanması, 

Şartları aranır. 
İthalatçı şirketler, yapacakları her ithalat bağlantısı için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. İt

halatçı şirketler, ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme sürelerini, süre uzatımlarını, öngörülen 
yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarını ve bu miktarlardaki değişiklikler ile sözleşmelerde veya 
temditlerinde yer alan ve sistemin güvenliğini ilgilendiren yükümlülükleri Kuruma bildirmek 
zorundadır. 

İthalatçı şirketler, ithal yoluyla temin ettikleri doğal gazı yurt içinde toptan satış şirketlerine 
veya ihracatçı şirketlere, satış sözleşmesi ile devredebilecekleri gibi serbest tüketicilere ve ihracat 
lisansı almak kaydıyla yurt dışına da pazarlayabilir. Ancak, ihracatçı şirketlere yapılan devir, it
halatçı şirketin lisans kapsamındaki taahhütlerini ortadan kaldırmaz. 

Herhangi bir ithalatçı şirketin, ithal yoluyla temin ettiği yıllık doğal gaz miktarı, Kurumca 
belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisini aşamaz. 
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İthalatçı şirket, yapmış olduğu bütün sözleşmelere ait Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri 
vermek zorundadır. 

b) Üretim : Doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri 6326 sayılı Petrol Kanununa göre yapılır. 
Arama ve işletme ruhsatları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir. 

Üretim şirketleri, ürettikleri gazı toptan satış lisansı almak kaydıyla toptan satış şirketlerine, it
halatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere pazarlayabilir. Üretici şirketler bu 
satış miktarının Kurumca cari yıla ilişkin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde yir
misini geçmemek kaydıyla doğrudan serbest tüketicilere, geri kalan doğal gazı ise, ithalatçı şirket
ler, dağıtım şirketleri veya toptan satış şirketleri vasıtasıyla piyasaya sunabilir. Üretim şirketleri, ih
racatçı lisansı almak kaydıyla ürettiği gazı ihraç edebilir. 

Üretim şirketlerinin satış ve ihracat almak için (e) ve (f) bentlerinde yer alan lisans koşullarını 
taşımaları zorunludur. 

Üretilen doğal gaz, iletim şirketleri ile yapılacak taşıma ve teslim sözleşmelerine göre taşıt
tırılır. Üretim merkezinin bağlantılı sisteme uzak olması halinde, üretilen gazın bağlantılı sistem 
oluşturma şartı aranmaksızın dolaysız hat ile iletilmesi ve serbest tüketicilere satışı üretim şirket
lerince yapılabilir. Ancak, bu husus, Kurumun ekonomik ve teknik şartları gözönünde bulundurarak 
vereceği karara bağlıdır. Ayrıca, üretim şirketleri ürettiği doğal gazın üretim kapasitesinin 9 uncu 
maddenin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen miktardan az olması durumunda, üretilen 
doğal gazı, şehir içi dağıtım faaliyeti yapmaksızın diğer tüketicilere satabilir. Üretim şirketlerinin 
iletim ve depolama ile ilgili mevcut tesislerdeki hakları saklıdır. Bu hakkın kullanılması (c) ve (d) 
bentlerindeki hükümlere tabidir. 

Üretim şirketleri, tarifeler, teslim kuralları, gaz kalitesi, gaz arzı mevsimsel değişiklikler gibi 
hususlarda Kurumun yapacağı düzenlemelere uymakla yükümlüdür. 

c) İletim : İletim faaliyetini gerçekleştirecek olan tüzel kişiler, aşağıdaki hususlara uymakla 
yükümlüdür. 

1. İletim şirketleri sistemin uygun olması halinde, Kurum tarafından tespit edilen kriterler çer
çevesinde, sisteme bağlanmak isteyen kullanıcıları on iki ay içerisinde en uygun şebekeye bağ
lamakla yükümlüdür. 

2. Sisteme giriş talebini iletim şirketinin reddetmesi halinde kullanıcı, Kurumu bu durumdan 
haberdar edebilir. İletim şirketinin, şebeke işleyişi ile ilgili yönetmeliği ihlâl ettiğinin Kurumca tes
pit edilmesi durumunda, iletim şirketi kullanıcının sisteme giriş bağlantısını Kurulun vereceği 
karara göre yapar. 

3. Kurum, kullanıcıların sisteme girişi ile ilgili taleplerini inceleyerek, iletim faaliyetlerinin ak-
samamasına, bu Kanunda belirtilen hususları göz önüne alarak, sistemin işleyişine engel olun
mamasına azamî dikkati gösterir. 

4. İletim şirketleri, iletim faaliyetleri yapan diğer iletim şirketleri ile güvenli ve verimli bir iş
letim amacıyla eşgüdümlü çalışma yapabilmeleri için birbirlerine Kurumca belirlenen tüm teknik 
bilgileri vermek zorundadır. 

5. İletim şirketleri, doğal gazın akışı ve sistemin işlemesi için gerekli ayarlama ve diğer her tür
lü hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda kendilerinin sahip olduğu kısımdan sorumludur. Ayrıca, 
iletim şirketleri kendi sorumlu olduğu hatlarda, gaz iletiminin güvenli bir biçimde, verimli ve en az 
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maliyet ile gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almaya ve bu Kanunda öngörülen diğer 
hususları yerine getirmeye mecburdur. 

6. İletim şirketlerinin faaliyete geçebilmesi için, Kurumdan lisans almaları zorunludur. Sis
temin işleyişini ihlâl eden iletim şirketlerine, bu Kanunda belirtilen cezalar tatbik edilir. 

7. İletim şirketleri, ithalatçı şirket, toptan satış şirketi, üretim şirketi ve ihracatçı şirketler ile 
taşıma sözleşmesi yapar. İletim şirketleri ayrıca, üretim şirketi, serbest tüketici, depolama şirketi ve 
diğer iletim şirketleri ile teslim sözleşmeleri yapar. Yapılan veya yapılacak sözleşmelerde Kurum
ca belirlenen usul ve esaslar gözönünde bulundurulur ve sistemin işleyişini engelleyen veya aksatan 
hükümlere yer verilmez. 

8. Kurum, iletim şirketlerince transit doğal gaz iletimini de dikkate alarak hazırlanan ulusal ile
tim şebekesi yatırım programlarını inceler ve onaylar. 

9. Mevcut, planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim şebekesi BOTAŞ'a ait olur 
ve diğer iletim şirketlerince mevcut hatlarla bağlantılı sistem oluşturacak şekilde inşa edilecek İle
tim amaçlı yeni boru hatları mülkiyeti kendisine ait olmak üzere yatırım yapan diğer iletim şirket
lerince işletilir. İletim şirketlerinin diğer hak ve yükümlülükleri Kurumca çıkarılacak yönetmelik
lerle belirlenir. 

d) Doğal gazın depolanması : Depolama faaliyeti yapacak olan tüzel kişiler aşağıdaki husus
lara uymakla yükümlüdür. 

1. Tüzel kişiler, doğal gazın yer altı ve yer üstünde gaz veya LNG olarak depolanması faaliyet
lerinde bulunabilmeleri için, Kurumdan lisans almak zorundadır. Söz konusu lisans olmaksızın 
depolama faaliyetinde bulunulamaz. Lisans talebinde bulunan tüzel kişiler, Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte yer alacak koşullara uymak mecburiyetindedir. 

Depolama lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 
aa) Depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterliliğe sahip olmak, 

bb) Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve 
güvenli bir tarzda işlemesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerini taahhüt etmek, 

cc) Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin sistem elverişli olduğu takdirde, 
tarafsız ve eşit bir şekilde hizmete sunulacağını taahhüt etmek, 

Şartları aranır. 
2. 6326 sayılı Kanuna göre, işletme ruhsatına sahip şirketlerin doğal gaz ürettiği yer altı doğal 

gaz yatağını, depolama amacı ile kullanmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün onayının alın
masını müteakip Kuruma başvurması halinde, Kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde, işletme 
ruhsatının ilgili bölümü depolama lisansına çevrilir. Ancak, üretim şirketinin Kuruma yaptığı baş
vuruda, depolama lisansı için istenen yeterliliğe sahip olduğunu belgelemesi şarttır. Şirket, depola
ma faaliyetine başladığı takdirde, depolama faaliyetini, muhasebesini ayrıştırmak suretiyle üretim 
faaliyetinden ayrı olarak yürütür. 

Depolama şirketine yapılan taleplerin reddedilmesi ve sistem kullanıcısının bu durumdan 
Kurumu haberdar etmesi halinde, Kurum gerekli incelemeleri ve denetimleri yaparak depolama şir
ketinin Kurumca yayımlanan usul ve esaslar ile lisans şartlarını ihlâl ettiğini tespit etmesi halinde, 
depolama şirketini talep edilen hizmeti vermeye icbar edebilir. Yapılan bu ihlâl nedeniyle, bu 
Kanunda gösterilen cezaî müeyyideler uygulanır. 
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e) Toptan satış : Toptan satış şirketleri, serbest tüketicilere yapacakları toptan satış faaliyeti 
için, Kurumdan lisans almak zorundadır. İthalatçı lisansı almış olan tüzel kişilerin, toptan satış 
lisansı alma zorunlulukları yoktur. İthalat lisansı ile doğal gaz toptan satışı yapabilirler. 

Toptan satış faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilerin, lisans almak için doğal gazı nereden temin 
edeceğini ve hangi taşıma koşulları ile satışı gerçekleştireceğini, yeterli teknik ve ekonomik 
gücünün bulunduğunu ve sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla, 
gerekli depolama kapasitelerine sahip olduğunu göstermesi ve ayrıca, yönetmeliklerde belirtilen 
diğer taahhüt ve garantileri de vermesi gerekir. 

Doğal gazın toptan satış faaliyetlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorun
ludur. 

1. Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, Kurumca öngörülecek süre içerisin
de, müşterilerin mevsimsel azamî doğal gaz çekişlerini karşılamak amacıyla, gerekli arz planlaması 
ve depolama tedbirlerini almak ve bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini 
Kuruma ibraz etmek zorundadır. Gerekli depolama tedbirlerinin alınması için, lisansın verildiği 
tarihten itibaren beş yıllık bir süre tanınır. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye 
ulaşmaması halinde Kurum tarafından iki yıla kadar uzatılabilir. 

Ayrıca, Kurum her yıl iklim değerlerine göre, her şehir için müteakip yılın mevsimsel yoğun
luk dönemini karşılayacak miktarda dengelemeye yarayacak depolama miktarlarını tayin etmeye ve 
gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

2. Serbest tüketicilere toptan gaz satışı yapan tüzel kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde gaz girişini sağ
lamak mecburiyetindedir. Toptan satıcıların gerekli arz ve depolama kapasitelerine ulaşması zorun
lu olup, ayrıca lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre içinde gerekli depolama tedbir
lerini almak zorundadır. Bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini Kuruma 
ibraz ederler. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye ulaşmaması halinde uzatılabilir. 

3. Doğal gaz toptan satışı yapan tüzel kişiler, Kurum tarafından öngörülen süre içerisinde bek
lenen talebi karşılayabilecek iletim, depolama ve balans kapasitelerini sağlamak zorundadır. 

4. Toptan satış şirketi, ithalatçı şirket veya ihracatçı şirket veya serbest tüketici veya dağıtım 
şirketi ile satış sözleşmeleri yapar ve fiyatları serbestçe belirler. Ticarî gizliliği olan bilgiler Kurum 
hariç üçüncü taraflara açıklanamaz ve suiistimal edilemez. 

5. Toptan satış şirketlerinin, doğal gaz ithalatı yapabilmesi için ithalatçı lisansı alması zorun
ludur. 

6. Toptan satış şirketlerinin her birinin bir yıl içinde satışını gerçekleştirdikleri toplam gaz mik
tarı , Kurumca cari yıla ilişkin belirlediği ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçemez. 

7. Toptan satış şirketleri, bölgesel sınırlama getirilmeksizin yurt genelinde satış yapabilir. 
8. Toptan satış şirketleri doğal gaz temininin güvenli bir biçimde, verimli ve en az maliyet ile 

gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almaya ve bu Kanunda öngörülen diğer hususları 
yerine getirmeye mecburdur. 

f) Doğal gazın ihracı: İthal edilmiş veya yurt içinde üretilmiş doğal gazı yurt dışına ihraç et
mek isteyen tüzel kişiler, Kurumdan ihracatçı lisansı alır. Lisans almak isteyen şirketlerin Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen şartların yanında; 
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1. Teknik ve ekonomik yeterliğe sahip olduğunu göstermesi, 

2. Doğal gazı, hangi ülkeye ve hangi taşıma vasıtaları ile ihraç edeceğini bildirmesi, 

3. İhraç nedeniyle sistemin işleyişini ve ülke ihtiyacını aksatmayacağını ve ayrıca sistemin em
niyetini ihlâl ettiği durumlarda, meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin edeceğini garanti etmesi ve 
bu hususta meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere zorunlu sigorta yapması, 

Şartları aranır. 

Ancak, transit hatları işleten iletim şirketleri, bu bendin (3) numaralı alt bendinde belirtilen 
garanti şartından muaftır. 

g) Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından açıla
cak ihaleyi kazanan şirkete mülkiyeti de dahil olmak üzere şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kap
asitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek lisans süre
si için verilir. 

Kurumun belirli bir şehir için açacağı ihale, Resmî Gazetede ilan edilir. Şirketlerin ihaleye 
katılmak için vereceği teklifler, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen usul ve 
esaslara göre değerlendirilerek ihaleyi kazanan şirkete dağıtım lisansı verilir ve şirket o şehirde 
dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alır. 

Dağıtım lisansı alan tüzel kişiler, bu Kanunda dağıtım lisansı ile ilgili hükümlere ve Kurumca 
belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Dağıtım lisansı alan tüzel kişi, mülkiyetinde 
olacak dağıtım şebekesini lisans süresi sona ermeden başka bir tüzel kişiye satabilir. Ancak, bu satış 
dağıtım şebekesini satın almak isteyen tüzel kişiye, Kurumun lisans vermeyi kabul etmesine bağlı 
olarak gerçekleşebilir. 

Lisans süresi sona eren dağıtım şirketi, lisans süresinin tamamlanmasından bir yıl önce, söz 
konusu şehir içi dağıtım lisansının yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde Kurum, şirketin 
ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin memnuniyetini dikkate alarak ikinci 
kez dağıtım lisansı verebilir. Lisans sahibinin ikinci kez lisans süresi uzatılmadığı takdirde, Kurum 
ilgili şehir için yeniden ihale açar ve mevcut şebekenin işletme ve mülkiyeti için en uygun teklifi 
veren tüzel kişiye dağıtım lisansını verir. Şebekenin bedeli Kurum tarafından tahsil edilerek önceki 
lisans sahibine ödenir. İkinci lisans döneminde Kurumun ilgili şehir için bütün tüketicileri serbest 
tüketici statüsüne getirmesi halinde, perakende satış için birden fazla şirkete doğal gaz ticareti yap
ma hakkı verilir. 

Kurum, mülkiyet sahibi dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, denetler, izler ve 
gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıtım şirketine ait olmak üzere, bu Kanuna tâbi sertifika 
sahibi gerçek ve tüzel kişilerden satın alabilir. Doğal gazın şehir içi dağıtımına ait ihale usul ve esas
ları, değerlendirme kriterleri ve lisansta bulunması gereken diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumdan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye 
veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, en fazla yüzde on nispetinde dağıtım şir
ketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir 
surette aşılamaz. 

Kurum, belediye veya belediye şirketinin hisse almaması veya en az bir yönetim kurulu 
üyeliğine hak kazanılmayacak oranda hisse alması halinde, Türk Ticaret Kanununun 275 inci mad-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 8 2 — 

desine göre belediyeye şirket yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkı verecek düzenlemelerin 
yapılmasını, şehir içi dağıtım şirketinden isteyebilir. 

Dağıtım şirketlerinin yükümlülükleri; 

1. Doğal gaz dağıtım şirketleri, dağıtım şebekeleri için sevkiyat kontrol merkezi kurarlar. An
cak, Kurum tarafından tüketim kapasitesinin yetersiz olduğu belirlenen şehirlerde bu şart aranmaz. 

2. Dağıtım şirketleri sorumluluk alanlarında bulunan tüketicilerin talep etmesi halinde, bu 
tüketicileri sisteme bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, şirketin tasarrufu 
altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkân veren kapasitede olmasına ve tüketicinin de kendi üzerine 
düşen ve Kurumca belirlenen dağıtım yönetmeliğinde öngörülen işlemleri yapmasına ve belir
leyeceği usul ve esaslara göre, bağlantının teknik ve ekonomik olarak gerçekleşmesinin mümkün 
olmasına bağlıdır. Bu konuda ihtilaf olması halinde bağlantının teknik ve ekonomik olup ol
madığına Kurum karar verir. 

3. Bağlama talebi reddedilen kullanıcı durumu Kuruma bildirir. Kurum dağıtım şirketinin konu 
hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlâl edildiğinin tespit edil
mesi halinde, şirket Kurumun konu hakkında vereceği karara uymak zorundadır. 

4. Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal gaz kullanmak için 
yaptırdıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına çalışan denetim 
şirketlerine kontrol ettirebilir. İç tesisatın Kurum tarafından yayımlanacak iç tesisat yönetmeliğine 
uygun olmadığının tespiti halinde, şirket gaz vermeyi reddedebileceği gibi vermekte olduğu gazı da 
kesebilir. Tüketicinin tesisatı uygun hale getirip tekrar başvurması halinde, aynı işlemler tekrarlanır. 
İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanıl
ması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyanlardan 
dağıtım şirketleri sorumlu değildir. 

5. Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı, 
şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurumca artırılabilir. 

h) Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı ve iletimi : Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi 
veya şehir içi dağıtım sisteminden satın alınıp sıkıştırılması ve basınçlı kaplara doldurulması, sıkış
tırılmış haldeki doğal gazın şehirler arasındaki özel vasıtalarla taşınması ve iletim şebekelerinin 
ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satılması faaliyetlerini yapacak tüzel kişilerin, bu 
faaliyetler için Kurumdan lisans almaları zorunludur. Bu faaliyeti yapacak tüzel kişilerin, lisans al
mak için ilgili yönetmeliklerde yer alan şartlara uymaları yanında, yapacakları faaliyet kapsamında 
yer alacak tesis ve ekipmanların uluslararası standartlarda ve güvenli olacağını garanti etmesi şartı 
aranır. 

Yapım ve hizmet faaliyetleri 

MADDE 6. - Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ithalatçı şirket, ihracatçı şirket, iletim 
şirketi, depolama şirketi, dağıtım şirketi, toptan satış şirketi ve serbest tüketiciler, Kurumdan ser
tifika almış gerçek ve tüzel kişiler ile yapım ve hizmet sözleşmesi imzalayabilir. Doğal gazla ilgili 
herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleş
tirilemez. 
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İç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifakalar Kurum adına ve Kurum tarafından yetkilen
dirilen resmî veya özel şirketler ile şehir içi dağıtım şirketlerince verilir. Gerçek ve tüzel kişilerin, 
sertifika almak için Kuruma yapacakları başvurulara doksan gün içerisinde Kurum tarafından cevap 
verilir. 

Sistemle ilgili fizibilite, etüt, proje, yapım, müşavirlik, kontrol ve denetleme, servis, bakım, 
onarım ve malzeme temini gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, Kurum
dan sertifika almak zorundadır. Yapım ve hizmet faaliyeti yapmak isteyenler, Kurum tarafından 
hazırlanacak yönetmeliğe göre, Kuruma başvurur. Söz konusu yönetmeliğin öngördüğü yeterlik 
şartlarını taşıyanlara sertifika verilir. 

Yapım ve hizmet faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, Kurumca hazırlanan yönet
melik ve yayımlanacak tebliğlere uygun faaliyet göstermek zorundadır. 

Yapım ve hizmet alanında faaliyet göstermek üzere iç tesisat ve servis hatları alanında, dağıtım 
şirketlerinden sertifika almış olanlar, dağıtım şirketleri tarafından denetlenir. Ancak tüketicilerin 
başvurması halinde, Kurum tarafından da denetlenebilir. Tüketicilerin Kuruma başvurma usul ve 
esasları Kurumca yayımlanacak yönetmelik ile düzenlenir. 

Lisans ve sertifikaların genel esasları 
MADDE 7. - Bu Kanun kapsamında Kurum tarafından verilecek lisans ve sertifikaların tâbi 

olacağı usul ve esaslar ile lisans ve sertifikalarda yer alacak asgarî hükümler şunlardır : 
a) Lisans ve sertifikaların tâbi olacağı usul ve esaslar : 
1. Piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her bir 

faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için 
ayrı ayrı lisans almak zorundadır. 

2. Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste yürüten 
tüzel kişiler, lisansa tâbi her faaliyet veya tesis için ayrı ayrı hesap ve kayıt tutmak zorundadır. 

3. Lisans veya sertifika başvuru usul ve esasları, lisans ve sertifika sahibi tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülükleri, lisans ve sertifika sahibinin haklarının temliki, lisans ve sertifikaların tadili, 
süreleri, süre uzatımı ve sahibi tarafından lisans veya sertifikadan vazgeçilmesi halleri ile faaliyetin 
türü ve iletim, dağıtım ve depolaması yapılan doğal gaz miktarına göre belirlenecek lisans ve ser
tifika bedelleri yönetmelikle düzenlenir. 

4. Lisanslar ve sertifikalar bir defada en az on, en fazla otuz yıl süre ile verilir. 
5. Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans ve sertifika alma, yenileme, tadil, suret 

çıkartma ve yıllık lisans ve sertifika bedellerini Kuruma ödemek zorundadır. 
6. Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını, Kurul denetimine hazır 

bulundurmak, Kurul tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine 
getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kurula vermek zorundadır. 

7. Tüzel kişiler lisans veya sertifika almanın yanı sıra, faaliyet alanlarına göre yürürlükteki 
mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

b) Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hükümler : 
1. Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler ile 

yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 
2. Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere, aynı kapasiteye sahip sis

tem kullanıcıları arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkânı sağ
layacağına dair hükümler. 
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3. Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye, piyasa ihtiyaçlarını dikkate 
alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan doğal gaz satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını 
tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri 
uygulamaya dair yöntemler ve bunların denetlenmesine dair hükümler. 

4. Lisans sahibinin Kurula tam ve doğru bilgi vermesini ve tüketicilere yapılan satışlar açısın
dan; lisans sahibinin doğal gaz alımlarını en ekonomik kaynaktan yapmasını ve gerektiğinde yap
tığı alımlarda en ekonomik alımı yaptığını kanıtlamasını sağlayacak hükümler. 

5. Yönetmelik uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile işletme kayıp
larını asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler. 

6. Lisansın iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler. 
7. Lisansta değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler. 
8. Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına ilişkin 

hükümler. 
9. Lisans sahibine ait veya kullanımındaki tesis ve/veya tesislerin gerektiğinde lisans amaçlan 

doğrultusunda başkalarına kullandınlmasrkoşullarına ilişkin hükümler. 
10. Lisans sahibinin Kurul tarafınadan verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine ilişkin 

hükümler. 
11. Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler. 
12. Lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından 

çözüleceğine ilişkin hükümler. 
13. Lisansta yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağına 

ilişkin hükümler. 
14. Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler. 
c) Sertifikalarda asgarî olarak : 
1. Sertifika kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler 

ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler, 
2. Sertifika iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler, 
3. Sertifikada değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler, 
4. Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına ilişkin 

hükümler, 
5. Sertifika sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara ve yönetmeliklere uyma yüküm

lülüklerine ilişkin hükümler, 
6. Sertifika kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hüküm

ler, 
7. Sertifika kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından 

çözüleceğine ilişkin hükümler, 
8. Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağı

na ilişkin hükümler, 
9. Faaliyetlerin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler, 
Bulunur. 
d) Lisans veya sertifikaların sona ermesi : Lisans ve sertifikalar Kurul tarafından lisans veya 

sertifikada belirtilen yöntem uyarınca süreleri uzatılmadığı takdirde, sürelerinin bitiminde veya 
lisans veya sertifika sahibi tüzel kişinin iflası halinde kendiliğinden, lisans veya sertifika sahibi 
tüzel kişinin lisans veya sertifikadan vazgeçmeyi istemesi halinde ise ancak Kurul onayı ile sona 
erer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Rekabetin Korunması ve Geliştirilmesi, Bilgi Verme, Hesap Ayrışımı, Serbest Tüketicinin 

Belirlenmesi ve Sisteme Girişte İstisnaî Haller 
Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, bilgi verme ve hesap ayrışımı 
MADDE 8. - a) Rekabetin korunması ve geliştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
1. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen rekabet özgürlüğü, hâkim 

durumun kötüye kullanılmaması, birleşme ve devir almaya ilişkin hususlar, doğal gaz piyasasında 
faaliyet gösterecek tüzel kişilere de uygulanır. 

2. Türkiye'deki üretim şirketleri hariç olmak kaydıyla hiçbir tüzel kişi Kurumun carî yıla ait 
olarak belirlediği ulusal doğal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisinden fazlasını, diğer bir gerçek 
veya tüzel kişiye satamaz. 

3. Bu oran, kayıplar düşüldükten sonra, kalan net ulusal tüketim miktarından şirketin doğrudan 
doğruya veya sermayesinin yarısından fazlası kendisine ait şirketler vasıtasıyla tükettiği gaz miktarı 
tenzil edilerek bulunur. Bu oranın aşılması halinde Kurum tarafından gerekli önlemler alınır. 

4. Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet alanı dışında faaliyet 
gösteren tüzel kişilerden sadece bir tanesine iştirak edebilir. Kendi faaliyet alanında, faaliyet gös
teren hiç bir tüzel kişiye iştirak edemez. Ancak iştirak ettiği tüzel kişi üzerinde doğrudan veya 
dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya ticarî mal varlığının yarısından fazlasını veya oy 
haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkına ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel 
kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkına ya da işlerini idare etme 
hakkına sahip olamaz. 

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler yaptıkları faaliyetle ilgili konularda, bil-
. gi vermekle yükümlüdürler. Verilecek bilgilerin kapsamı ve bilgi verilecek merciler aşağıda belir
tilmiştir; 

1. Doğal gaz iletim ve sevkiyat kontrolü yapan iletim şirketleri, LNG tesisi ve yeraltı depola
ma tesisi işleten depolama şirketleri, şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan dağıtım şirketleri, 
doğal gaz temin eden üretim ve ithalat şirketleri, kendileriyle aynı alanda faaliyet gösteren diğer şir
ketlere, yaptıkları faaliyetlerin doğal gaz sisteminin emniyetli ve verimli işlemesini teminen yeter
li bilgi vermekle yükümlüdürler. 

2. Bu maddede belirtilen bilgilerin kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 
Kurumun öncelikle çıkaracağı yönetmeliklerle belirlenecektir. 

3. Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticarî yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli 
tutmakla yükümlüdür. Ancak, Rekabet Kurumu ve Kurumun yapacağı soruşturmalar nedeniyle, il
gililere vereceği bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz. 

4. Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler, doğal gaz alım-satımı sırasında bizzat 
veya denetleyen, denetlenen veya bağlı tüzel kişiler vasıtasıyla edindikleri gizli bilgileri, kendi 
menfaatleri veya kendilerine bağlı firmalar yararına kullanamaz. 

c) Doğal gaz piyasasında birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel kişilerin muhasebe ay
rışımlarını yapmaları zorunludur. 

d) Dağıtım şirketlerinin bir yıl içerisinde dağıtacakları gazın en fazla yüzde ellisini bir tüzel 
kişiden satın almaları esas olup, Kurum rekabet ortamı oluşmasını dikkate alarak bu miktarı artır
maya veya azaltmaya yetkilidir. 
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Scrbcst tüketicinin belirlenmesi ve sisteme girişte istisnaî haller 
MADDE 9. - a) Serbest Tüketiciler aşağıdaki sınıflamaya göre belirlenir. 
1. Satın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve 

kullanıcı birlikleri, 
2. Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler, 
3. Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, 
4. Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiye'de doğal gaz üreten üretim şirketleri, 
Serbest tüketici statüsündedir. Ayrıca, Kurum, şehirlerde ikinci kez dağıtım lisansı alınma 

döneminde ilgili şehir için bütün tüketicilerin serbest tüketici statüsüne geçip geçmeyeceği 
konusunda karar verir ve yeni lisans dönemi için bu karara göre düzenlemelerde bulunur. 

Kurum, bu maddede belirtilen sınıflamaların uygulanmasını yakından takip eder. Dağıtım şir
ketlerinin, sorumluluk alanları haricinde bulunan serbest olmayan tüketicilere, doğal gaz temin et
me zorunlulukları yoktur. Toptan satış şirketleri bu tüketicilere doğal gaz satıp satmamakta serbest
tir. 

b) Kurum, şehirlerin gelişmişlik durumu, gaz tüketimi ve şehirlerde alt yapı yatırımlarının teş
vik edilmesi amacıyla, serbest tüketici olmak için aranan yıllık tüketim miktarı sınırını bir milyon 
metreküpten, onbeş milyon metreküpe kadar artırmaya ve yıllar itibariyle bu miktarı değiştirmeye 
yetkilidir. Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel kişiler bu Kanunda belirtilen sisteme giriş koşul
larına göre sisteme bağlantı yapmak isteyenlerin sisteme girişine müsaade etmekle yükümlüdür. 

Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel kişiler, sisteme giriş için talepte bulunan diğer tüzel 
kişiler ve serbest tüketicilerin sisteme giriş taleplerini, yeterli kapasiteye sahip olamama veya sis
teme girişleri halinde yükümlülükleri yerine getiremeyecekleri veya mevcut sözleşmeler nedeniyle 
ciddî malî ve ekonomik tazminatlara mahkûm olabilecekleri durumlarda kabul etmeyebilir. 

Kapasitesizlik veya hizmet yükümlülükleri veya mevcut sözleşmeler nedeniyle, meydana 
gelen ciddî ekonomik güçlükler yüzünden sisteme giriş, talebinin reddedilmesi halinde, durum 
gerekçeleriyle birlikte derhal Kuruma bildirilir. 

Kurum, kapasite veya bağlantı yokluğu veya başka bir engel olup olmadığını, Bu Kanun ve 
çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre araştırarak üç ay içerisinde kararını taraflara 
bildirir. 

Kullanıcının kapasite veya bağlantı yokluğu durumunu bertaraf etmek amacıyla gerekli mas
rafları yüklenmesi halinde sisteme giriş reddedilemez. 

Mevcut sözleşmelerde yer alan hükümlerin ciddî ekonomik ve malî güçlükler nedeniyle sis
teme girişin reddedilmesi halinde, iletim şirketi imzaladığı sözleşme nedeniyle, zor durumda kalan 
diğer tüzel kişinin Kuruma başvurması üzerine, Kurumdan sisteme giriş mecburiyetini geçici olarak 
kaldırmasını talep edebilir. Bu durumda gerekli bilgilerle birlikte sorunun çözümü için planladığı 
önlemleri Kuruma sunar. Kurum, üç ay içinde, talep konusundaki yapılacak işlem hakkında karar 
verir. 

Ancak, Kurum tarafından sisteme giriş mecburiyetinin geçici olarak kaldırılması talebinin red
dedilmesi halinde, iletim şirketi talepte bulunan gerçek ve tüzel kişiyi sisteme bağlamaya mecbur
dur. 
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İKİNCİ KISIM 
Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu 

ve Çeşitli Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu ile Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulunun 
Görevleri ve Yetkileri 

Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu 
MADDE 10. - Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve bu Kanun ile ken

disine verilen görevleri yerine getirmek üzere Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuş
tur. 

Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları doğal gaz faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan 
hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden, piyasa ve sistem perfor
mansının izlenmesinden, performans standartlarının, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmelik
lerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, maliyeti yansıtan 
fiyatların incelenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan 
sorumludur. 

Kurum, bu Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken hiç
bir kişi, kurum, kuruluş veya organdan emir ya da talimat almaz. 

Kurum, Kurul kararıyla bu Kanun hükümleri uyarınca çıkaracağı yönetmelikleri ve uzun 
vadeli programları piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüş
lerini alarak hazırlar. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığıdır. Kurum, uygun ya da gerekli gördüğü yerlerde bölge teşkilâtı kurabilir. 

Kurumun teşkilâtı; Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden 
oluşur. 

Kurum, bu Kanundan kaynaklanan görevlerini ve yetkilerini Doğal Gaz Piyasası Düzenleme 
Kurulu vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil ve karar organı Kuruldur. 

Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı 
MADDE 11. - Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere beş üyeden oluşur. 
Bakanlar Kurulu, birisi Başkan diğer ikisi üye olmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığının göstereceği altı aday arasından, bir üyeyi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığının, bir üyeyi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının göstereceği ikişer aday arasından seçer 
ve atar. İkinci Başkanı Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. 

Kurul Başkanı ve üyeleri hukuk, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında yurt için
de ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum 
ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi ve mesleğinde yeterli bilgi ve 
deneyime sahip kişiler arasından atanır. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Görev 
süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir, ancak aynı üye üçüncü kez seçilemez. 

Kurul Başkan ve üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken tarafsız davran
mak zorundadır. 

Kurul üyeleri; önce bir üye, müteakiben ikişer üye olmak üzere her iki yılda bir kıdem esasına 
göre yenilenir. Başkanlık veya üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı tak
dirde, boşalan üyeliklere bir ay içinde seçim ve atama yapılır. Yenilenme hariç, bu şekilde atanan 
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üyeler yerine atandıkları üyelerin kalan süresini tamamlar. Hangi nedenle olursa olsun yapılacak 
yeni seçim ve atamalarda yeni üye/üyeler, bu madde hükmü uyarınca yerine seçileceği üyeyi aday 
göstermiş olan kurum/kuruluşun adayları arasından seçilir ve atanır. Bu Kanunun diğer maddeleri 
ile belirlenen görevlerinin yanı sıra, Kurul aşağıdaki görevleri de yerine getirir. 

a) Kurumun her türlü planlarını, bütçe ve diğer malî tablolarının da yer aldığı yıllık iş program
larını ve bunlarda yapılabilecek revizyonları onaylamak, 

b) Faaliyetlerinin ibrası için Sayıştaya sunulacak yıllık çalışma raporunu onaylamak, 
c) Kurum faaliyetlerini yönetmek ve bunlarla ilgili düzenlemeleri onaylamak ve uygulan

malarını sağlamak, 
d) Kurumu temsil edecek kişileri belirlemek, personelin atanması için yetki devri yapmadığı 

durumlarda tüm personelin atama, terfi ve azil kararlarını almak, 
e) Kurumun varlık ve kaynaklarına ilişkin kararları almak, 
f) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve 

önerilerini belirlemek, bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, 
g) Bu Kanunla Kuruma yetki verilen konularda, doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin her tür

lü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütümünü sağlamak, 
h) Lisans ve sertifika verilmesine ve bunların yürütümüne ve iptaline ilişkin her türlü kararları 

almak ve uygulamak, 
ı) Kanunda yer alan hükümler dahilinde özel hallerde uygulamaya konulabilecek sınırlama ve 

yükümlülüklerin tespitine yönelik kararlar almak, 
j) Piyasa içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda, tarife teşekkülüne iliş

kin usul ve esasları düzenlemek, 
k) Kanunla belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri onaylamak veya tarife revizyonları hakkın

da karar almak, 
1) Faaliyetlerle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek, yetkisi 

dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adlî ve 
iidarî makama başvuru kararlarını almak, 

m) Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasın
da çıkacak ihtilafları çözmek, 

n) Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmaktır. 
Başkanlık; Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Özel Büro Müdürlüğü ile yeter

li sayıda kurulan hizmet birimlerinden teşekkül eder. 
Başkanın görevde olmadığı sürelerde İkinci Başkan yürütme görevini üstlenir. 
Başkan, Kurulun olduğu gibi, Kurumun da amiri olup, mevzuatla ve Kurulca kendisine verilen 

görevlerin ifası ile yetkili ve sorumludur. Kurumun temsili Başkanın yetki ve sorumluluğundadır. 
Başkanın yönetim yetki ve sorumluluğu, Başkanlık çalışmalarının planlanması, düzenlenmesi, 
yürütülmesi denetlenmesi faaliyetleri ve kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. Başkan ve ast
larının temsil ve yönetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluğunun çerçevesi Kurulca onaylanacak 
yönetmelikle düzenlenir. Yetki devri amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Başkan Yardımcıları, Danış
ma Birimi, Genel Sekreter ve Özel Büro Müdürlüğü Başkana bağlı olarak çalışır. 

Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kurum tüzel kişiliğini temsil etmek, 
b) Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak, 
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c) Kurumun işlevlerinin yerine getirebilmesi için Kurul kararı doğrultusunda yeterli sayıda per
soneli istihdam etmek, 

d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli,disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, 
hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri 
arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek, 

e) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek, 
f) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını 

izlemek, 
g) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve Kurumun yıllık raporunu hazırlamak 

ve Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, harcamaların yapıl
masını sağlamak. 

Yasaklar ve görevden alma 
MADDE 12. - Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli Kurumdaki görevleri esnasında 

özel bir kanuna dayanmadıkça resmî ya da özel hiç bir görev alamazlar. Sözkonusu personel 
Kurumdaki görevlerinin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile piyasada faaliyet gösteren özel 
hukuk tüzel kişiliklerinde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak 
olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan 
ya da dolaylı ilişkiye giremez ve doğal gaz ticareti ile uğraşamazlar. Bu yasağa uymayanlar hakkın
da 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine Müsteşarlığı 
tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren 
tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü 
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sihri hısımları dışındakilere, görev sürelerinin baş
lamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 

Kurul Başkan ve üyelerinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımları, piyasada faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde Kurul 
Başkan ve üyelerinin atanmasından sonra ve üyelik süresi boyunca görev alamaz ya da bu tür işlere 
ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da işitiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek 
doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve doğal gaz ticareti ile uğraşamaz. 

Kurul Başkan ve üyeleri ve Kurum personeli, Kurum ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve doğal 
gaz sektöründe yer alan gerçek e tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile 
açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. 

Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu 
maddedeki yasakları ihlal eden veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak iş
lediği suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri 
tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapa
maz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre 
beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul Başkan 
ve üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır. 
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Ycmin ve mal beyanı 
MADDE 13. - Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda görevlerinin 

devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, bu Kanunun 
hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin 
eder. 

Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe 
göreve başlayamaz. 

Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve 
görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadır. 

Kurul çalışmaları ve toplantıları, kurul onayları, yıllık rapor ve denetim 
MADDE 14. -Kurulun çalışma usul ve esasları ile başvurularda takip edeceği usuller yönet

meliklerle düzenlenir. 
a) Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Toplantıyı Kurul 

Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan önce Baş
kan ya da yokluğunda İkinci Başkan tarafından hazırlanarak Kurul üyelerine bildirilir. 

Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile alınır. 
İlk toplantıda karar için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda Başkan ikinci toplantıya tüm 
üyelerin iştirakini sağlar. Ancak, bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile alınır. Bu durumda da toplantı nisabı bu maddede belirtilen sayıdan az olamaz. 
Başkan, oyunu, toplantıya katılan üyelerin oylarını kullanmalarından sonra kullanır. İkinci toplan
tıda oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın ya da yokluğunda ikinci Başkanın bulunduğu tarafın 
oyu üstün sayılır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Karara muhalefet eden, muhalefet gerek
çesini yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Kurul üyeleri, kendileri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarıyla ilgili olaylarda 
müzakere ve oylamaya katılamaz. 

b) Tüzel kişiler her türlü onay ve lisanslarla ilgili işlemlerde yönetmeliklerde belirlendiği şekil
de başvuruda bulunur. 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ortaklık yapılarında herhangi bir nedenle yüzde on 
veya daha fazla, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazla bir sermaye payı değişimi veya 
bu tüzel kişilerin birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin konsolidasyon, kontrolün değişmesi, 
satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısının değişikliğe uğraması ya da bir tüzel 
kişinin sahibi olduğu iletim, depolama veya dağıtım tesislerinin önemli bir kısmında herhangi bir 
satış, devir veya diğer bir düzenleme sonucu değişklik olması durumunda, Kurul onayı alınması 
gereklidir. Kurul onayı alınmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

c) Kurul, bir önceki malî yıl için, en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar yazılı yıl
lık raporu bilgi için Bakanlığa gönderir. Raporda, konsolide edilmiş gelir tabloları, bilançolar ve yıl
lık faaliyetleri esas alan kapsamlı malî tablolar yer alır. 

d) Kurumun hesapları Sayıştayın denetimine tâbidir. 
Kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük hakları 
MADDE 15. - Kurumun hizmet birimleri; daire başkanlıkları şeklinde teşkilâtlanmış ana hiz

met birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun hizmet birim
leri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları Kurulun önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 9 1 — 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idarî hizmet sözleşmesi ile sözleş
meli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli ücret sosyal ve malî haklar 
dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro 
statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların ihdası ve iptali Kurulca yapılır. 

Kurul tarafından geçici bir süre için ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetlere ihtiyaç duyulduğu 
durumlarda, Kurum geçici personel istihdam edebilir. Bu durumdaki personel için, vekalet veya is
tisna akdî uygulanır. 

Kurumda çalıştıkları süre zarfında, söz konusu personelin, Kurumdaki görevlerine başlamadan 
önceki sosyal güvenlik kurumlan tarafından sağlanan her türlü hakları saklı kalır. 

Yerli ve yabancı uzmanlar, Başkanlığın hazırlayıp Kurulun onayı ile yürürlüğe konacak yönet
melik esaslarına göre istihdam edilebilir. 

Uzmanlık gerektiren görevler için Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personel arasından, çalıştığı kuruluş veya kurumun izni ile ihtiyaç duyu
lan personel Kurul tarafından atanır. 

Kamu kurum ve kuruluşları dışından yapılacak atamalar ile uygun görülen uzmanlık unvan
larına ilişkin esas ve usuller çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşı
maları zorunludur. 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun grev ve lokavt yasaklarına ilişkin 
hükümleri, Kurum hizmetlileri ile görevlilerine de uygulanır. 

Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile diğer kurum personeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa tâbidir. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptık
ları sürece eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 
özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tâbi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten son
ra, başvuruları halinde bu Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili Bakan tarafından 
mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. 

Emeklilik açısından Kurum personelinin durumu, Başkanlık tarafından hazırlanacak ve Kurul 
onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir. Emeklilik konusunda, Kurul Başkanının 
Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyelerinin ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına denk statüde olduğu 
kabul edilir. 

Kurul Başkanı ve Kurul üyelerinin aylık net ücretleri en yüksek Devlet memurunun her türlü 
ödemeler dahil aylık net ücretlerinin iki katını geçmemek üzere, Bakanlığın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu tarafından tespit edilir. 

En yüksek Devlet memuruna ödenen ücretin gelir vergisine tâbi olmayan kısmı, bu Kanuna 
göre de gelir vergisine tâbi tutulmaz. 

Kurum personelinin ücret ve diğer malî ve sosyal haklan, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca tespit edilir. 

Kurul Başkanı, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile vekalet ve istisna akdî ile hizmet veren
lerin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masraflardan hangilerinin Kurum bütçesinden kar
şılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Kurumun gelirleri, malvarlıkları 
MADDE 16.- Kurumun gelirleri Kurumun bütçesini oluşturur ve aşağıdaki gelir kalemlerin

den oluşur: 
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a) Katılma payı, 
b) Lisans, sertifika, onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller, 
c) Yayın ve sair gelirler, 
d) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalış

malarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek 
hibeler. 

Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurumun gelir fazlası ertesi yılın Mart ayı 
sonuna kadar genel bütçeye aktarılır. Kurumun gelirleri, Kurulun uygun gördüğü ulusal bankalarda 
açılacak hesaplarda tutulur. Kurumun gelirleri bu Kanunda belirtilen görevlerin tam olarak yerine 
getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar, gerekli malî kaynak genel bütçeden karşılanır. 

Katılma payının mükellefi, lisans ve sertifika sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Katılma 
payı, anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında 
yer alan safi satış hasılatı tutarının, Kurulca % 0,5 (binde beş) oranını aşmayacak şekilde belir
lenecek katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. Yıl içerisinde uygulanacak katılma payı 
oranı, bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir. 

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yaptırımlar, Yaptırımların Uygulanmasındaki Usul, Ön Araştırma, 

Soruşturma ve Dava Hakkı 
Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul 
MADDE 17. - Kurul piyasada faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yapacağı yazılı ih

tar veya uyarıya rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve 
cezalan uygular: 

a) Kurum tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, 
eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde in
celeme imkânının verilmemesi hallerinde, ikiyüz milyar lira para cezası verilir ve yedi gün içinde 
bilgilerin doğru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay 
giderilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin doğru olarak verilmesi 
ve/veya inceleme imkânının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edil
diğinin saptanması halinde, ikiyüzelli milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde gönderilmesi 
ihtar edilir. 

c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getiril
mediğinin saptanması halinde, üçyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi 
ihtar edilir. 

d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, ger
çek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen husus
ları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde, dörtyüz milyar lira para 
cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet 
süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, dörtyüz milyar lira 
para cezası verilir ve otuz gün içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 651) 



- 9 3 -

f) Piyasada, lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, beşyüz milyar 
lira para cezası verilir ve onbeş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurul
ması ihtar edilir. 

g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütümü sırasında or
tadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan mev
cut olmadığının saptanması halinde ise, lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca beşyüz milyar 
lira para cezası verilir. 

Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fıilerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya tekrarlanması 
hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu 
cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil iş
lenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas almmaz. Ancak, aynı fiil iki yıl içinde işlendiği tak
dirde, artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki malî yılı
na ilişkin bilançosundaki safî satış hasılatının yüzde yirmisini aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaşması 
halinde, Kurul lisans veya sertifikayı iptal edebilir. 

Bir lisans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar, verilen 
hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır. 

Doğal gaz şehir içi dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul 
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle, lisansı iptal eder. Dağıtım 
şebekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisin
de ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılır. Uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idarî para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi 
tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. 

Para cezası, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanun 
gereğince para cezasını gerektiren fıilerin Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmünü içeren diğer 
kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel olmayacağı gibi, lisans veya 
sertifikanın iptaline de manî değildir. 

Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında irtibat ol
ması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; irtibat bulunmaması halinde ise; her 
birinin cezası ayrı ayrı uygulanır. 

Para cezası kararı verilmesi halinde ilgili tüzel kişi tebliğden itibaren onbeş gün içinde Kurula 
müracaat ederek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir. Bu talebin yapılmaması veya 
talebin reddi hallerinde para cezası kararı kesinlesin 

Para cezası uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğunun Kurumca öğrenildiği tarihi izleyen 
yılın başından itibaren beş yıllık zamanaşımına tâbidir. Sürekli veya tekrarlanan bir aykırılık söz 
konusu ise zamanaşım süresi, aykırılığın sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren baş
lar. 

Kurulun inceleme ve araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin ilgili tarafa teb
liği, karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması, zamanaşımını keser. 

Verilen para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre Maliye Bakanlığınca, Kurum adına tahsil olunur. Bu maddedeki para cezası miktarları her yıl 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca artırılır. 
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Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı 
MADDE 18. - Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine doğrudan 

soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma 
yapılmasına karar verir. 

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar Kurum tarafından yürürlüğe konu
lacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurul kararına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danış
tay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvurulan acele işlerden sayar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tarifeler ve Diğer Hükümler 

Tarifeler 
MADDE 19. - Bu Kanun kapsamında düzenlenen tarifeler, tarifelerin belirlenmesi ve uygulan

masına ilişkin usul ve esaslar şımlardır: 
1) Bağlantı Tarifeleri : Kurumca belirlenecek bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmalarına 

dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit durumda olan ser
best tüketiciler arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı hükümleri ve şartları içerir. Fiyatlar, bu 
esaslar dahilinde taraflarca serbestçe belirlenir. Serbest olmayan tüketicilere Kurum ve dağıtım şir
keti arasında belirlenen sabit bağlantı tarifeleri uygulanır. 

2) İletim ve Depolama Tarifesi : Kurum, iletim ve sevkiyat kontrolüne ait hizmet bedelleri ile 
depolama kira bedellerine ait tarife limitlerini belirler. Bu tarife limitlerini belirlerken Ülkenin böl
gelere göre kalkınmışlık dereceleri ve doğal gaz faaliyetlerine yönelik yatırımları özendirici olma 
hususiyetlerini de gözönüne alır. Ayrıca, taahhüt edilmiş kapasitenin taşınması ve taşıma mesafeleri 
ile gaz miktarı dikkate alınır. Ulusal iletim şebekesi ile yapılacak iletime ilişkin tarifeler giriş, çıkış 
noktalan ve Kurumca öngörülecek diğer faktörlere göre belirlenir. 

İletim, sevkiyat kontrolü ve depolama hizmeti yapan tüzel kişiler tarifelerini Kurum tarafından 
belirlenecek süre içerisinde Kuruma bildirirler. Kurum, bildirilen tarifelerden ve bu maddede yer 
alan esaslardan hareketle yeni tarife limitlerini belirler. 

Kurum tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ihtal veya ihraç edilen doğal gazın 
nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit durumda olan tüm kullanıcılar arasında fark gözet
meksizin uygulanacak fiyat limitlerini, hüküm ve şartlarını içerir. 

Kurum, transit doğal gaz iletiminin teşvik edilmesi amacıyla transit iletim tarifelerini yurt içi 
iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahiptir. 

3) Toptan Satış Tarifesi: Kurum doğal gaz satış tarifelerinde esas alınacak unsurlar ve şartları 
belirler. Satış fiyatları ise, bu esaslar dahilinde doğal gaz alım satımı yapan taraflarca serbestçe 
belirlenir. 

4) Parekende Satış Tarifesi: Dağıtım şirketleri ihale tekliflerinde en ucuz gaz temin ettiklerini 
ispat etmek zorunda olup, lisans süresi içerisinde de bu yükümlülüğe uymak zorundadır. Dağıtım 
şirketinin dağıtım yetkisi almak için girdiği ihalede verdiği teklifte yer alan birim hizmet, gaz bedel
leri ve Kurumca belirlenecek diğer faktörlerden oluşan parekende satış fiyatları ve tarife esasları 
Kurum ile dağıtım şirketi arasında imzalanan dağıtım lisansında gösterilir. Belirlenen parekende 
satış fiyatının dışında tüketicilerden herhangi bir ad altında ücret talep edilemez. Perakende satış 
tarifeleri enflasyon ve diğer hususlar gözönüne alınarak, dağıtım şirketlerinin Kuruma başvurması 
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halinde yeniden tespit edilebilir. Kurum bu fiyatların tespitinde hizmet maliyeti, yatırıma imkân 
sağlayacak makul ölçüde kârlılık ve piyasada cari olan doğal gaz alış fiyatlarını ve benzeri durum
ları dikkate alır. Kurum onaylı lisans sözleşmesinde yer alan tarifelerin hüküm ve şartları, bu ta
rifelere tâbi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 

Bir gerçek veya tüzel kişinin bu Kanunda öngörülen ödemelerden herhangi birisini yapmaması 
halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasını da içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda Kurum bütün tarife türleri için tarifeler yönet
meliği hazırlar. Hazırlanan yönetmelik esasları doğrultusunda ilgili tüzel kişilerce hazırlanacak fiyat 
tarifeleri, her yıl Ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur. Kurul bu baş
vuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde inceler ve uygun bulması halinde onaylar. 
Tarife esasları ve limitleri Kurumca enflasyon ve diğer hususlar gözönüne alınarak yeniden ayar
lanabilir. 

İthal ve yerli doğal gazın ithal ve satışında Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu mevzuatına ilişkin 
hükümler uygulanmaz. 

Diğer hükümler 
MADDE 20. - a) Kamulaştırma; 
Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun

da belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek lüzum kararı, 
kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
yürütülür. 

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye; kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen 
tüzel kişilere ait olur. Kullanma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup geçerliliği bun
ların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisans veya sertifikanın sona ermesi veya iptali halinde, tüzel kişilerce ödenmiş bulunan 
kamulaştırma bedelleri iade edilmez. 

b) Mülkiyetin gayrî aynî haklar ve kiralama; 
Tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi 

tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayrî aynî hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep 
edebilir. 

Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, ir
tifak, üst hakkı veya uzun süreli kiralama yoluna gider. 

Bu şekilde elde edilen hakkın bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullan
ma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup, geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınır
lıdır. 

c) Tebligat; 
Kurum tarafından bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm

lerine göre yapılır. 
d) Kurumun para, evrak ve malları üzerinde işlenen suçlar; 
Kurumun para, evrak ve her çeşit mallan Devlet malı hükmündedir. Görevleri ile ilgili olarak 

suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile kurum personeli Devlet memurları gibi cezalandırılır. Kurul 
üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş sayılır. Bu konudaki 
kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 
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c) BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel kişilerin baş
vurusu üzerine ilgili idare 3194 sayılı İmar Kanununa göre doğal gazın depolanması, iletimi ve 
dağıtım hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramaz ve doğal gaz iletim, 
dağıtım hatları ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işleyerek gerekli ruhsatları 
verir. 

f) Doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı konusu ile ilgili olarak 1580 sayılı 
Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerin bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

g) BOTAŞ' in doğal gazla ilgili alacakları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Değiştirilen, kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 
MADDE 21. - a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan "turistik tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere " ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depo
lama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin" ibaresi eklenmiştir. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 
c) 2.1.1990 tarihli ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Karar

name yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile BOTAŞ'a tanınan hak, 
görev ve yetkiler hazırlık dönemi süresince devam eder. 

d) Kurum; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6245 
sayılı Harcırah Kanununa tâbi değildir. Kurumun gelirleri, kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve 
yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır. Kurumun gelirleri ve bu gelirlerle ilgili 
olarak yapılan bütün işlemler, taşınmaz mal alım ve satımları her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır. Kurum tarafından açılacak davalar her türlü teminat ve harçtan muaftır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. - A) Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurulunun ilk üyeleri, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde atanır. 

Kurula atanan ilk beş üye, ilk iki yılın sonunda bir üye ve dördüncü yılın sonunda iki üye ol
mak üzere kura ile yenilenir. Kalan iki üye altıncı yılın sonunda yenilenir. Kurulun ilk Başkanı, ikin
ci ve dördüncü yıl sonundaki kuraya iştirak etmeden altı yıllık görev süresini tamamlar. 

Kurul oluşmadan kurum personelinin ataması yapılamaz. Ancak, kurumun teşkilâtı oluşuncaya 
kadar, kurumun işlerinin yürütülmesi için Bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki personel geçici olarak görevlendirilebilir. 

B) Hazırlık dönemi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on iki aylık süreyi ifade eder. 
Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatabilir. 

Hazırlık dönemi kapsamında: 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanunî bir hak, belge, izin veya yetkilen

dirmeye müsteniden yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyeti, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en fazla yirmidört ay daha devam edebilir. Anılan faaliyetlerin bu süreden sonra devamı, bu 
Kanuna göre alınacak izne bağlıdır. 
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Yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyetlerinin bu Kanunun hükümleri dairesinde devamına 
izin verilebilmesi için : 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde kuruma müracaat edilmesi, 
b) Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan şahsın bu faaliyeti yapmaktan men edilmemiş olması, 
Şarttır. 

Hazırlık dönemi içerisinde şehirlerde doğal gaz dağıtım yetkisi alacak şirketin ihale suretiyle 
seçimi, seçilen şirketin izin alınmak üzere Bakanlar Kuruluna sunulması, izin verme sözleşmesinin 
Bakanlık ile imzalanma prosedürü ve benzer işlemler Bakanlık tarafından hazırlanacak tebliğe göre 
yapılır. Bakanlık bu konuda BOTAŞ Genel Müdürlüğünü söz konusu işlerin yürütümü için görev
lendirir. Bakanlık ile izin verilen şirket arasında imzalanacak izin verme sözleşmesi Bakanlar 
Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve hazırlık döneminin sonunda, kurum tarafından hazırlanacak 
mevzuat hükümlerine uymadığı takdirde, kurum sözleşmeyi mevzuata uygun hale getirebilmek için 
gerekli değişikliği yaparak dağıtım lisansına dönüştürür. İzin verme sözleşmesi imzalayan dağıtım 
şirketi bu değişikliğe itiraz edemez. 

Hazırlık dönemi sonuna kadar doğal gaz piyasa faaliyetleri yapmak isteyen hiç bir şirkete bu 
Kanuna göre lisans veya sertifika verilmez. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hazırlık dönemi içerisinde Kanunun uygulan
masına yönelik uyuşmazlıkların hallinde veya tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkili ve 
görevlidir. 

397 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendindeki 
hükümler saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ithalatını ulusal tüke
timin % 20'si oranına düşünceye kadar yeni doğal gaz alım sözleşmesi yapamaz. Kurumun hazırlık 
döneminden sonra başlamak üzere her yıl en geç 2009 yılma kadar toplam yıllık ithalat miktarını 
yıllık ulusal tüketiminin % 20'sine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satış sözleş
melerinin kısmî veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi için istekli 
olan diğer ithalat lisans sahibi şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır. İha
leyi kazanan tüzel kişiye, sözkonusu devir için BOTAŞ'ca muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleş
menin satıcı tarafı ile devredilecek miktar için, yeni sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe 
girer. Ancak ihaleyi kazanan tüzel kişinin satıcı taraf ile sözleşme yapamaması halinde, ithalatçı şir
ketin BOTAŞ'ın tüm yurt dışı mükellefiyetini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla 
belirlenen doğal gaz alım fiyatının altında olmamak şartıyla, satış yoluyla devir gerçek-
leşebilir.BOTAŞ, satılan miktarların devredilmesini müteakip, kendi mükellefiyetlerini devralan it
halatçı şirketin bu mükellefiyetlerini yerine getirmemesi halinde, bundan doğan zarar ve ziyanı 
anılan şirkete rücu etme hakkına sahiptir. 

BOTAŞ tarafından her takvim yılında devredilen miktarlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
alım taahhüdünde bulunulan toplam doğal gaz miktarının % 10'undan daha az olamaz. 

Ayrıca, BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak 
ithalat için yapılacak müracaatlarda kurum, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, mevcut söz
leşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve 
esaslar dahilinde müracaatları değerlendirerek ithalata müsaade edebilir. Ancak, BOTAŞ'ın mevcut 
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sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile bu sözleşme süreleri sona erinceye kadar bu ülkeler ile hiç 
bir ithalatçı şirket tarafından yeni gaz alım sözleşmeleri yapılamaz. Sözkonusu mevcut sözleş
melerin sona erdiği tarihten itibaren aynı miktarlar için yeni ithalat sözleşmeleri yapılabilir. Ancak, 
ihraç amaçlı veya kurumca tespit edilecek yurt içi doğal gaz arz açığının olması durumunda söz
konusu ülkelerle yeni gaz alım bağlantıları yapılabilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, BOTAŞ'ın dikey bütünleşmiş tüzel kişi
liği 2009 yılına kadar devam eder. Bu tarihten sonra BOTAŞ yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun 
olarak yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılma sonucu meydana gelecek yeni tüzel kişilerden, 
sadece gaz alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat faaliyeti yapacak olan şirket,BOTAŞ'ı 
temsil eder ve BOTAŞ adı ile anılır. İletim ve depolama faaliyeti yapacak yeni şirketler başka isim
ler altında anılırlar. Yeniden yapılandırılma sonucu ortaya çıkan bu şirketlerden iletim faaliyeti 
yapan şirket hariç, diğerleri iki yıl içinde özelleştirilir. 

BOTAŞ'ın, iletim, depolama, satış, ithalat faaliyetlerine ilişkin muhasebe ayırışımı, kurumun 
hazırlık dönemi sonundan itibaren 12 ay içerisinde gerçekleştirilir. 

BOTAŞ'ın Hazine garantili yükümlülükleri saklıdır. 
GEÇİCİ MADDE 3. - Şehiriçi dağıtım faaliyetlerinde geçiş süreci aşağıdaki gibi yapılır; 
a) Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakiben iki ay içerisinde BOTAŞ'ın mül

kiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının 
özelleştirilmesi önerisini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, hazırlık 
döneminden sonra engeç altı aylık bir süre içerisinde, kurum tarafından belirlenecek usul ve esas
lar dikkate alınarak ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. İlgili şehirlerdeki işletmelerin Özelleştir
me İdaresince tüzel kişilere devredilmesi ve dağıtım faaliyetine başlayabilmesi için, kurumdan 
şehiriçi dağıtım lisansı alması zorunludur. 

b) Mülkiyeti ve işletmesi belediye veya belediye şirketine ait olan mevcut şehir için doğal gaz 
dağıtım tüzel kişilerinin bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış dış kredi borçlarının 
ödeme sürelerinin sonuna kadar dağıtım faaliyetlerine, ödeme süresi içinde yeni dış kredi almamak 
kaydıyla, müsaade edilir. Bu sürenin sonunda sözkonusu şebekeler, kuruma devredilir ve kurum il
gili şehir için dağıtım şebekelerinin belirleyeceği usul ve esaslar ile ihale sonucu yeni dağıtım şir
ketine mülkiyet satışı yoluyla devreder. Dağıtım şebekeleri için tahsil oluşan bedeller ilgili belediye 
veya belediye şirketlerine ödenir. 

c) Kredi borçları nedeniyle faaliyetine devam etmesine müsaade edilen belediye veya beledi
yeye ait şirketler tarafından halihazırda yapılmakta olan dağıtım faaliyeti kurumla, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde yapılacak lisans sözleşmesi hükümlerine göre 
yürütülecektir. Kurumun hazırlayacağı lisans sözleşmesi, diğer şehirlerde uygulanan tip sözleş
melere uygun olacaktır. Ancak, ilgili belediye veya belediye şirketinin şehrin özelliklerine göre söz
leşmede yer almasında fayda veya zorunluluk görülen hususlar, kurumca değerlendirilerek gerek
tiğinde sözleşmede yer verilir. 

d) Kredi borçlan nedeniyle, faaliyetine devam etmesine müsaade edilen şehir içi doğal gaz 
dağıtım şirketleri, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren dağıtım ve satış faaliyetleri için şirket içinde 
muhasebe ayrışımını yapmak zorundadır. 
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Yürürlük 
MADDE 22. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı V. 
Prof, Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
E Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

H. H. Özkan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M /. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

Y. Yalova 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 

Turizm Bakanı V. 
X Yalova 

Çevre Bakanı 
E Aytekin 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU TASARISI 

(ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ 
PİYASASI HAKKINDA KANUN TASARISI) 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çer

çevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz 
piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluş
turulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Kanun doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti 
ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3 . - Bu Kanunun uygulanmasında; 

1) Bakanlık : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını, 

2) Bakan : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını, 
3) BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini, 

4) Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu 
5) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu 

6) Tüzel kişi (şirket): Bu Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, iletimi, dağıtımı, top
tan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulmuş özel veya 
kamu hukuku tüzel kişisini, 

7) Doğal gaz : Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu 
gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel 
işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı -LPG hariç) diğer hallerini, 

8) Üretim : Doğal gazın 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye'de 
yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, temizlenmesini ve arıtılmasını, toplama 
hatlarıyla iletim hatlarına kadar taşınmasını, 

9) Üretim şirketi (işletmeci): Türkiye'de üretim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

10) İletim : Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı 
şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz nak
lini, 
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11) İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
12) Dağıtım : Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile 

naklini ve perakende satışını, 
13) Şehir : Belediye veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan imarlı alanlar 

bütününü, 
14) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı 

şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi, 
15) Toptan satış : Doğal gazın dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere yapılan satışını, 
16) Toptan satış şirketi: Sistem içinde veya dışında, iletim veya dağıtım faaliyeti yapmaksızın, 

doğal gazın toptan satış faaliyeti ile iştigal eden tüzel kişiyi, 
17) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya 

toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

18) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden 
almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

19) Depolama : Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin azal
ması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırıl
mış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını, 

20) Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen 
tüzel kişiyi, 

21) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi: Doğal gazın sıvı olarak taşınması ve depolanması 
amacıyla sıvılaştınlması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesi için kullanılan 
tesisleri, 

22) Depolama tesisi: Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel kişinin mül
kiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus tesisi, 

23) Sistem : Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek 
üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 

24) Sistem kullanıcısı: Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden veya sistem üzerin
den transit gaz geçişi yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 

25) Bağlantılı sistem : Birbirleriyle karşılıklı bağlanmış ve bütün oluşturan sistemi, 

26) Dolaysız hat : Bir serbest tüketiciyi bağlantılı sistem oluşturacak şekilde besleyen doğal 
gaz boru hattını, doğal gazın şehirler arasında ve özel vasıtalarla taşınmasını iletim şebekelerinin 
ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satılmasını, 

27) Mahallî gaz boru hattı: Şehir içi doğal gaz dağıtımı yapacak olan dağıtım şirketinin inşa 
edip işleteceği tüm dağıtım hatlarını, 

28) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım 
tesislerini ve boru hatlarını, 

29) Dikey bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depola
ma veya satış faaliyetlerinden iki veya daha fazlasını gerçekleştiren tüzel kişiyi, 
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30) Teslim sözleşmesi: Sistem kullanıcıları veya onların adına hareket edenlerle iletim şirket
leri arasında veya depolama şirketi ve iletim şirketleri arasında veya iletim şirketlerinin kendi 
aralarında doğal gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi, 

31) Taşıma sözleşmesi: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketleri arasında doğal gazın taşınması 
amacıyla yapılan sözleşmeyi, 

32) İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı şir
ketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal 
gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

33) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hat
larını, 

34) Ulusal iletim sistemi: Doğal gazın ülke çapında iletimini sağlayan ulusal iletim şebekesi 
ile dağıtım, depolama, sıvılaştırma, sıvılaştırılmış gazın gazlaştırılması ve benzeri diğer iletim tesis
lerinden oluşan sistemi, 

35) İhracatçı şirket : Üretim şirketi ve toptan satış şirketlerinden veya ithalatçı şirketlerden 
satın aldığı gazı yurt dışına pazarlayan tüzel kişiyi, 

36) Piyasa faaliyeti : Doğal gazın, iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat, ihracat ve LNG tesis
lerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü tesislerinde gaz veya sıkıştırılmış gaz olarak depolan
ması dahil olmak üzere, alımı, satımı veya hizmet ve ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş
lemlerden oluşan faaliyeti, 

37) Tarife: Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak depolanması ve satışı ile bun
lara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, 

38) Lisans : Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul 
tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini, 

39) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin 
tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulu
nacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurul tarafından verilen izni, 

40) Kullanıcı birliği: Mülkiyetindeki dağıtım şebekesiyle üyelerinin doğal gaz ihtiyacını kar
şılayan organize sanayi bölgelerini ve kooperatiflerini, 

41) Sıkıştırılmış doğal gaz : Doğal gazın basınçlandırılmış halini, 

42) Yatay bütünleşmiş tüzel kişi: Doğal gazın üretim, iletim, dağıtım, ithalat, ihracat, depola
ma veya satış faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren ve aynı zamanda doğal gaz sektörüne dahil 
olmayan başka bir faaliyeti gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri, Yapım ve Hizmet Faaliyetleri, Lisans ve 
Sertifikaların Genel Esasları 

Doğal gaz piyasa faaliyetleri 

MADDE 4.- 1) Bu Kanuna göre doğal gaz piyasa faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerin 
gerekli lisansları almaları şarttır. 
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2) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin lisans almak için Kuruma yapacak
ları başvuruya, başvuru yapıldığı tarihten itibaren, en fazla 60 gün içerisinde Kurum tarafından 
cevap verilir. Lisans başvuru talebi Kurul tarafından reddedildiği takdirde, reddetme kararı başvuru 
sahibine gerekçesi ile birlikte bildirilir. 

3) Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk tüzel kişilerinin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket veya limitet şirket olarak kurulmaları 
halinde, hisselerin tamamının nama yazılı olması şarttır. Bu şirketlerin sermayeleri ile ana sözleş
melerinde bulunması gereken diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

4) Doğal gaz piyasa faaliyetleri şunlardır: 

a) İthalafcDoğal gazın ithalat yoluyla temin edilmesi ithalat lisansına göre yapılır. 

İthalat lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 

1) İthalat yapacak teknik ve ekonomik güce sahip olunması, 

2) İthal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervleri, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakkında 
kesin bilgi ve garantinin bulunması, 

3) Her sene ithal edilecek doğal gazın yüzde onu kadar bir miktarı beş yıl içerisinde ulusal top
raklarda depolama imkanına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden 
Kurumca belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması, 

4) Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip 
olması, bu amaçla sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına ekonomik des
tek sağlayabilmesi, 

Şartları aranır. 

İthalatçı şirketler, yapacakları her ithalat bağlantısı için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. İt
halatçı şirketler, ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme sürelerini, süre uzatımlarını, öngörülen 
yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarını ve bu miktarlardaki değişiklikler ile sözleşmelerde veya 
temditlerinde yer alan ve sistemin güvenliğini ilgilendiren yükümlülükleri Kuruma bildirmek 
zorundadır. 

İthalatçı şirketler, ithal yoluyla temin ettikleri doğal gazı yurt içinde toptan satış şirketlerine 
veya ihracatçı şirketlere, satış sözleşmesi ile devredebilecekleri gibi serbest tüketicilere ve ihracat 
lisansı almak kaydıyla yurt dışına da pazarlayabilir. Ancak, ihracatçı şirketlere yapılan devir, it
halatçı şirketin lisans kapsamındaki taahhütlerini ortadan kaldırmaz. 

Herhangi bir ithalatçı şirketin, ithal yoluyla temin ettiği yıllık doğal gaz miktarı, Kurumca 
belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisini aşamaz. 

İthalatçı şirket, yapmış olduğu bütün sözleşmelere ait Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri 
vermek zorundadır. 

b) Üretim: Doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri 6326 sayılı Petrol Kanununa göre yapılır. 
Arama ve işletme ruhsatları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Üretim faaliyeti, 
piyasa faaliyetinden sayılmaz. 

Üretim şirketleri, ürettikleri gazı toptan satış lisansı almak kaydıyla toptan satış şirketlerine, it
halatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere pazarlayabilir. Üretici şirketler bu 
satış miktarının Kurumca cari yıla ilişkin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde yir-
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misini geçmemek kaydıyla doğrudan serbest tüketicilere, geri kalan doğal gazı ise, ithalatçı şirket
ler, dağıtım şirketleri veya toptan satış şirketleri vasıtasıyla piyasaya sunabilir. Üretim şirketleri, ih
racatçı lisansı almak kaydıyla ürettiği gazı ihraç edebilir. 

Üretim şirketlerinin satış ve ihracat lisansı almak için (e) ve (f) bentlerinde yer alan lisans 
koşullarını taşımaları zorunludur. 

Üretilen doğal gaz, iletim şirketleri ile yapılacak taşıma ve teslim sözleşmelerine göre taşıt
tırılır. Üretim merkezinin bağlantılı sisteme uzak olması halinde, üretilen gazın bağlantılı sistem 
oluşturma şartı aranmaksızın dolaysız hat ile iletilmesi ve serbest tüketicilere satışı üretim şirket
lerince yapılabilir. Ancak, bu husus, Kurulun ekonomik ve teknik şartları gözönünde bulundurarak 
vereceği karara bağlıdır. Ayrıca, üretim şirketleri ürettiği doğal gazın üretim kapasitesinin 8 inci 
Maddenin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen miktardan az olması durumunda, üretilen 
doğal gazı, şehir içi dağıtım faaliyeti yapmaksızın diğer tüketicilere satabilir. Üretim şirketlerinin 
iletim ve depolama ile ilgili mevcut tesislerdeki hakları saklıdır. Bu hakkın kullanılması (c) ve (d) 
bentlerindeki hükümlere tabidir. 

Üretim şirketleri, tarifeler, teslim kuralları, gaz kalitesi, gaz arzı mevsimsel değişiklikler gibi 
hususlarda Kurumun yapacağı düzenlemelere uymakla yükümlüdür. 

c) İletim: İletim faaliyetini gerçekleştirecek olan tüzel kişiler, aşağıdaki hususlara uymakla 
yükümlüdür. 

1) İletim şirketleri sistemin uygun olması halinde, Kurum tarafından tespit edilen kriterler çer
çevesinde, sisteme bağlanmak isteyen kullanıcıları on iki ay içerisinde en uygun şebekeye bağ
lamakla yükümlüdür. 

2) Sisteme giriş talebini iletim şirketinin reddetmesi halinde kullanıcı, Kurumu bu durumdan 
haberdar edebilir. İletim şirketinin, şebeke işleyişi ile ilgili yönetmeliği ihlal ettiğinin Kurumca tes
pit edilmesi durumunda, iletim şirketi kullanıcının sisteme giriş bağlantısını Kurulun vereceği 
karara göre yapar. 

3) Kurum, kullanıcıların sisteme girişi ile ilgili taleplerini inceleyerek, iletim faaliyetlerinin ak-
samamasına, bu Kanunda belirtilen hususları göz önüne alarak, sistemin işleyişine engel olun
mamasına azami dikkati gösterir. 

4) İletim şirketleri, iletim faaliyetleri yapan diğer iletim şirketleri ile güvenli ve verimli bir iş
letim amacıyla eşgüdümlü çalışma yapabilmeleri için birbirlerine Kurumca belirlenen tüm teknik 
bilgileri vermek zorundadır. 

5) İletim şirketleri, doğal gazın akışı ve sistemin işlemesi için gerekli ayarlama ve diğer her tür
lü hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda kendilerinin sahip olduğu kısımdan sorumludur. Ayrıca, 
iletim şirketleri kendi sorumlu olduğu hatlarda, gaz iletiminin güvenli bir biçimde, verimli ve en az 
maliyet ile gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almaya ve bu Kanunda öngörülen diğer 
hususları yerine getirmeye mecburdur. 

6) İletim şirketlerinin faaliyete geçebilmesi için, Kuruldan lisans almaları zorunludur. Sistemin 
işleyişini ihlal eden iletim şirketlerine, bu Kanunda belirtilen cezalar tatbik edilir. 

7) İletim şirketleri, ithalatçı şirket, toptan satış şirketi, üretim şirketi ve ihracatçı şirketler ile 
taşıma sözleşmesi yapar. İletim şirketleri ayrıca, üretim şirketi, serbest tüketici, depolama şirketi ve 
diğer iletim şirketleri ile teslim sözleşmeleri yapar. Yapılan veya yapılacak sözleşmelerde Kurum-
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ca belirlenen usul ve esaslar gözönünde bulundurulur ve sistemin işleyişini engelleyen veya aksatan 
hükümlere yer verilmez. 

8) Kurul, iletim şirketlerince transit doğal gaz iletimini de dikkate alarak hazırlanan ulusal ile
tim şebekesi yatırım programlarını inceler ve onaylar. 

9) Mevcut, planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim şebekesi BOTAŞ'a ait olur. 
İletim şirketlerince mevcut hatlarla bağlantılı sistem oluşturacak şekilde inşa edilecek iletim amaç
lı yeni boru hatları mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere yatırım yapan diğer iletim şirketlerince iş
letilir. İletim şirketlerinin diğer hak ve yükümlülükleri çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

d) Doğal gazın depolanması :Depolama faaliyeti yapacak olan tüzel kişiler aşağıdaki hususlara 
uymakla yükümlüdür. 

l)Tüzel kişiler, doğal gazın yer altı ve yer üstünde gaz veya LNG olarak depolanması faaliyet
lerinde bulunabilmeleri için, Kuruldan lisans almak zorundadır. Söz konusu lisans olmaksızın depo
lama faaliyetinde bulunulamaz. Lisans talebinde bulunan tüzel kişiler, çıkarılacak yönetmelikte yer 
alacak koşullara uymak mecburiyetindedir. 

Depolama lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 

aa) Depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterliliğe sahip olmak, 
bb) Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve 

güvenli bir tarzda işlemesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerini taahhüt etmek, 
cc) Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin sistem elverişli olduğu takdirde, 

tarafsız ve eşit bir şekilde hizmete sunulacağını taahhüt etmek, 
Şartları aranır. 

2) 6326 sayılı Kanuna göre, işletme ruhsatına sahip şirketlerin doğal gaz ürettiği yer altı doğal 
gaz yatağını, depolama amacı ile kullanmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün onayının alın
masını müteakip Kuruma başvurması halinde, Kurul tarafından uygun görüldüğü takdirde, işletme 
ruhsatının ilgili bölümü depolama lisansına çevrilir. Ancak, üretim şirketinin Kuruma yaptığı baş
vuruda, depolama lisansı için istenen yeterliliğe sahip olduğunu belgelemesi şarttır. Şirket, depola
ma faaliyetine başladığı takdirde, depolama faaliyetini, muhasebesini ayrıştırmak suretiyle üretim 
faaliyetinden ayrı olarak yürütür. 

Depolama şirketine yapılan taleplerin reddedilmesi ve sistem kullanıcısının bu durumdan 
Kurumu haberdar etmesi halinde, Kurum gerekli incelemeleri ve denetimleri yaparak depolama şir
ketinin yayımlanan usul ve esaslar ile lisans şartlarını ihlal ettiğini tespit etmesi halinde, depolama 
şirketini talep edilen hizmeti vermeğe icbar edebilir. Yapılan bu ihlal nedeniyle, bu Kanunda gös
terilen cezai müeyyideler uygulanır. 

e) Toptan satış : Toptan satış şirketleri, serbest tüketicilere yapacakları toptan satış faaliyeti 
için, Kuruldan lisans almak zorundadır. İthalatçı lisansı almış olan tüzel kişilerin, toptan satış lisan
sı alma zorunlulukları yoktur. İthalat lisansı ile doğal gaz toptan satışı yapabilirler. 

Toptan satış faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilerin, lisans almak için doğal gazı nereden 
temin edeceğini ve hangi taşıma koşulları ile satışı gerçekleştireceğini, yeterli teknik ve ekonomik 
gücünün bulunduğunu ve sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla, 
gerekli depolama kapasitelerine sahip olduğunu göstermesi ve ayrıca, yönetmeliklerde belirtilen 
diğer taahhüt ve garantileri de vermesi gerekir. 
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Doğal gazın toptan satış faaliyetlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorun
ludur. 

1) Dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, Kurumca öngörülecek süre içerisin
de, müşterilerin mevsimsel azami doğal gaz çekişlerini karşılamak amacıyla, gerekli arz plan
lamasını yapmak ve depolama tedbirlerini almak ve bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları 
kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorundadır. Gerekli depolama tedbirlerinin alınması için, 
lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre tanınır. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin 
yeterli düzeye ulaşmaması halinde Kurul kararı ile iki yıla kadar uzatılabilir. 

Ayrıca, Kurul her yıl iklim değerlerine göre, her şehir için müteakip yılın mevsimsel yoğun
luğunu karşılayacak dengeleme amaçlı depolama miktarlarını tayin etmeye ve gerekli tedbirleri al
maya yetkilidir. 

2) Serbest tüketicilere toptan gaz satışı yapan tüzel kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde gaz girişini sağ
lamak mecburiyetindedir. Toptan satıcıların gerekli arz ve depolama kapasitelerine ulaşması zorun
lu olup, ayrıca lisansın verildiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre içinde gerekli depolama tedbir
lerini almak zorundadır. Bu amaçla depolama şirketleri ile yapacakları kira sözleşmelerini Kuruma 
ibraz ederler. Bu süre, ülkedeki depolama tesislerinin yeterli düzeye ulaşmaması halinde uzatılabilir. 

3) Doğal gaz toptan satışı yapan tüzel kişiler, Kurum tarafından öngörülen süre içerisinde bek
lenen talebi karşılayabilecek iletim, depolama ve sistemi dengeleyici kapasiteleri sağlamak zorun
dadır. 

4) Toptan satış şirketi, ithalatçı şirket veya ihracatçı şirket veya serbest tüketici veya dağıtım 
şirketi ile satış sözleşmeleri yapar ve fiyatları serbestçe belirler. Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum 
hariç üçüncü taraflara açıklanamaz ve suistimal edilemez, 

5) Toptan satış şirketlerinin, doğal gaz ithalatı yapabilmesi için ithalatçı lisansı alması zorun
ludur. 

6) Toptan satış şirketlerinin her birinin bir yıl içinde satışım gerçekleştirdikleri toplam gaz mik
tarı, Kurumca cari yıla ilişkin belirlediği ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçemez. 

7) Toptan satış şirketleri, bölgesel sınırlama getirilmeksizin yurt genelinde satış yapabilir. 

f) Doğal gazın ihracı:İthal edilmiş veya yurt içinde üretilmiş doğal gazı yurt dışına ihraç etmek 
isteyen tüzel kişiler, Kuruldan ihracatçı lisansı alır. Lisans almak isteyen şirketlerin çıkarılacak 
yönetmeliklerde belirtilen şartların yanında; 

1) Teknik ve ekonomik yeterliğe sahip olduğunu göstermesi, 

2) Doğal gazı, hangi ülkeye ve hangi taşıma vasıtaları ile ihraç edeceğini bildirmesi, 

3) ihraç nedeniyle sistemin işleyişini ve ülke ihtiyacını aksatmayacağını ve ayrıca sistemin em
niyetini ihlal ettiği durumlarda, meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin edeceğini garanti etmesi ve 
bu hususta meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere zorunlu sigorta yapması, 

Şartlan aranır. 

Ancak, transit hatları işleten iletim şirketleri.bu bendin (3) numaralı alt bendinde belirtilen 
garanti şartından muaftır. 
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g) Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından açıla
cak ihaleyi kazanan şirkete mahalli doğalgaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere 
şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için verilir. 

Kurumun belirli bir şehir için açacağı ihale, Resmi Gazete'de ilan edilir. Şirketlerin ihaleye 
katılmak için vereceği teklifler, çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre değer
lendirilerek ihaleyi kazanan şirkete dağıtım lisansı verilir ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini 
gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alır. 

Dağıtım lisansı alan tüzel kişiler, bu Kanunda dağıtım lisansı ile ilgili hükümlere ve Kurumca 
belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Dağıtım lisansı alan tüzel kişi, mülkiyetinde 
olacak dağıtım şebekesini lisans süresi sona ermeden başka bir tüzel kişiye satabilir. 

Lisans süresi sona eren dağıtım şirketi, lisans süresinin tamamlanmasından bir yıl önce, söz 
konusu şehir içi dağıtım lisansının yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde Kurul, şirketin 
ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin memnuniyetini, Kurumca çıkarılacak 
yönetmeliklerde belirtilecek diğer hususları dikkate alarak ikinci kez dağıtım lisansı verebilir. 
Lisans sahibinin lisans süresi yukarıda belirtilen nedenlerle uzatılmadığı takdirde, Kurum ilgili 
şehir için yeniden ihale açar ve mevcut şebekenin işletme ve mülkiyeti için en uygun teklifi veren 
tüzel kişiye dağıtım lisansını verir. Şebekenin bedeli Kurum tarafından tahsil edilerek önceki lisans 
sahibine ödenir. 

Kurum, mülkiyet sahibi dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini yönlendirir, denetler, izler ve 
gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıtım şirketine ait olmak üzere, bu Kanuna tabi sertifika 
sahibi gerçek ve tüzel kişilerden satın alabilir. Doğal gazın şehir içi dağıtımına ait ihale usul ve esas
ları, değerlendirme kriterleri ve lisansta bulunması gereken diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye 
veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine or
tak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı bedelli veya bedelsiz olarak hiçbir surette 
aşılamaz. 

Kurum, belediye veya belediye şirketinin hisse almaması veya en az bir yönetim kurulu 
üyeliğine hak kazanılmayacak oranda hisse alması halinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
275 inci Maddesine göre belediyeye şirket yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkı verecek 
düzenlemelerin yapılmasını, şehir içi dağıtım şirketinden isteyebilir. 

Dağıtım şirketlerinin yükümlülükleri; 

1) Doğal gaz dağıtım şirketleri, dağıtım şebekeleri için sevkiyat kontrol merkezi kurarlar. An
cak, Kurum tarafından tüketim kapasitesinin yetersiz olduğu belirlenen şehirlerde bu şart aranmaz. 

2) Dağıtım şirketleri sorumluluk alanlarında bulunan tüketicilerin talep etmesi halinde, bu 
tüketicileri sisteme bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, şirketin tasarrufu 
altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve tüketicinin de kendi üze
rine düşen ve dağıtım yönetmeliğinde öngörülen işlemleri yapmasına ve belirleyeceği usul ve esas
lara göre, bağlantının teknik ve ekonomik olarak gerçekleşmesinin mümkün olmasına bağlıdır. Bu 
konuda ihtilaf olması halinde bağlantının teknik ve ekonomik olup olmadığına Kurul karar verir. 

3) Bağlama talebi reddedilen kullanıcı durumu Kuruma bildirir. Kurul dağıtım şirketinin konu 
hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edil
mesi halinde, şirket Kurulun konu hakkında vereceği karara uymak zorundadır. 
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4) Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal gaz kullanmak için 
yaptırdıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına çalışan denetim 
şirketlerine kontrol ettirebilir. İç tesisatın, yayımlanacak iç tesisat yönetmeliğine uygun olmadığının 
tespiti halinde, şirket gaz vermeyi reddedebileceği gibi vermekte olduğu gazı da kesebilir. 
Tüketicinin tesisatı uygun hale getirip tekrar başvurması halinde, aynı işlemler tekrarlanır. İç 
tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanıl
ması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyanlardan 
dağıtım şirketleri sorumlu değildir. 

5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı, 
şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak 
Kurul kararıyla artırılabilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belirlenmiş birden faz
la dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. 

h) Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı ve iletimi: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya 
şehir içi dağıtım sisteminden satın alınıp sıkıştırılması ve basınçlı kaplara doldurulması, sıkıştırıl
mış haldeki doğal gazın şehirler arasındaki özel vasıtalarla taşınması ve iletim şebekelerinin ulaşa
madığı yerlerde basıncının düşürülerek satılması faaliyetlerini yapacak tüzel kişilerin, bu faaliyet
ler için Kuruldan lisans almaları zorunludur. Bu faaliyeti yapacak tüzel kişilerin, lisans almak için 
ilgili yönetmeliklerde yer alan şartlara uymaları yanında, yapacakları faaliyet kapsamında yer ala
cak tesis ve ekipmanların Türk Standartlarına ve/veya Avrupa Birliğince kabul edilen standartlara 
uygun ve güvenli olacağını garanti etmesi şartı aranır. 

Yapım ve hizmet faaliyetleri 

MADDE 5.- Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ithalatçı şirket, ihracatçı şirket, iletim 
şirketi, depolama şirketi, dağıtım şirketi, toptan satış şirketi ve serbest tüketiciler, Kurumdan ser
tifika almış gerçek ve tüzel kişiler ile yapım ve hizmet sözleşmesi imzalayabilir. Doğal gazla ilgili 
herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleş
tirilemez. 

İç tesisat ve servis hatları ile ilgili sertifikalar Kurum adına ve Kurum tarafından yetkilendirilen 
resmi veya özel şirketler ile şehir içi dağıtım şirketlerince verilir. Gerçek ve tüzel kişilerin, sertifika 
almak için Kuruma yapacakları başvurulara altmış gün içerisinde Kurum tarafından cevap verilir. 

Sistemle ilgili; 

a) Fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, 

b) Yapım, 

c) Servis, bakım, ve onarım 

Gibi hizmetleri yapacak olanlar da yapacakları faaliyetler için, Kurumdan sertifika almak 
zorundadır. Yapım ve hizmet faaliyeti yapmak isteyenler, Kurum tarafından hazırlanacak yönet
meliğe göre, Kuruma başvurur. Söz konusu yönetmeliğin öngördüğü yeterlik şartlarını taşıyanlara 
sertifika verilir. 

Yapım ve hizmet faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, Kurumca hazırlanan yönet
melik ve yayımlanacak tebliğlere uygun faaliyet göstermek zorundadır. 
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Yapım ve hizmet alanında faaliyet göstermek üzere iç tesisat ve servis hatları alanında, dağıtım 
şirketlerinden sertifika almış olanlar, dağıtım şirketleri tarafından denetlenir. Ancak tüketicilerin 
başvurması halinde, Kurum tarafından da denetlenebilir. Tüketicilerin Kuruma başvurma usul ve 
esasları yönetmelik ile düzenlenir. 

Lisans ve sertifikaların genci esasları 

MADDE 6.- Bu Kanun kapsamında Kurul tarafından verilecek lisans ve sertifikaların tabi ola
cağı usul ve esaslar ile lisans ve sertifikalarda yer alacak asgari hükümler şunlardır: 

a) Lisans ve sertifikaların tabi olacağı usul ve esaslar: 

1) Piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, her bir 
faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için 
ayrı ayrı lisans almak zorundadır. 

2) Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste yürüten 
tüzel kişiler, lisansa tabi her faaliyet veya tesis için ayrı ayrı muhasebe kayıtları tutmak zorundadır. 

3) Lisans veya sertifika başvuru usul ve esasları, lisans ve sertifika sahibi tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülükleri, lisans sahibinin haklarının temliki, lisans tadili, süreleri, süre uzatımı ve sahibi 
tarafından lisans veya sertifikadan vazgeçilmesi halleri ile faaliyetin türü ve iletim, dağıtım ve depo
laması yapılan doğal gaz miktarına göre belirlenecek lisans ve sertifika bedelleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

4) Lisanslar ve sertifikalar bir defada en az 10, en fazla 30 yıl süre ile verilir. 

5) Tüzel kişiler, Kurul tarafından belirlenen lisans ve sertifika alma, yenileme, tadil, suret 
çıkartma sertifika ve yıllık lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadır. 

6) Lisans sahibi tüzel kişiler; tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını, Kurul denetimine hazır 
bulundurmak, Kurul tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine 
getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kurula vermek zorundadır. 

b) Lisanslarda asgari olarak yer alacak hükümler: 

1) Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler ile 
yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. 

2) Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin, gerçek ve tüzel kişilere, aynı kapasiteye sahip sis
tem kullanıcıları arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağ
layacağına dair hükümler. 

3) Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye, piyasa ihtiyaçlarını dikkate 
alarak, abonelere yapılan doğal gaz satışında uygulanacak fıyatlandırma esaslarını tespit etmeye ve 
bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaya 
dair yöntemler ve bunların denetlenmesine dair hükümler. 

4) Lisans sahibinin Kurula tam ve doğru bilgi vermesini ve abonelere yapılan satışlar açısın
dan; dağıtım lisansı sahibinin doğal gaz alımlarını en ekonomik kaynaktan yapmasını ve gerektiğin
de yaptığı alımlarda en ekonomik alımı yaptığını kanıtlamasını sağlayacak hükümler. 

5) Yönetmelik uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile işletme kayıp
larını asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler. 
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6) Lisansın iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler. 

7) Lisansta değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler. 

8) Lisans sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına ilişkin 
hükümler. 

9) Lisans sahibine ait veya kullanımındaki tesis ve/veya tesislerin gerektiğinde lisans amaçları 
doğrultusunda başkalarına kullandırılması koşullarına ilişkin hükümler. 

10) Lisans sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine ilişkin 
hükümler. 

11) Lisans kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler. 

12) Lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından 
çözüleceğine ilişkin hükümler. 

13) Lisansta yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağına 
ilişkin hükümler. 

14) Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler. 

c) Sertifikalarda asgari olarak : 

1) Sertifika kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişilere dair gruplar veya kategoriler 
ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler, 

2) Sertifika iptali ve sona ermesine ilişkin hükümler, 

3) Sertifikada değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler, 

4) Sertifika sahibinin Kuruma ödemekle yükümlü olacağı bedeller ve ödeme koşullarına iliş
kin hükümler, 

5) Sertifika sahibinin Kurul tarafından verilen tüm talimatlara ve yönetmeliklere uyma yüküm
lülüklerine ilişkin hükümler, 

6) Sertifika kapsamında, Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hüküm
ler, 

7) Sertifika kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili uyuşmazlıkların hangilerinin Kurul tarafından 
çözüleceğine ilişkin hükümler, 

8) Sertifikada yer alan hak ve yükümlülüklerin hangi süre, koşul ve hallerde geçersiz olacağı
na ilişkin hükümler, 

9) Faaliyetlerin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler, 

Bulunur. 

d) Lisans veya sertifikaların sona ermesi: Lisans ve sertifikalar Kurul tarafından lisans veya 
sertifikada belirtilen yöntem uyarınca süreleri uzatılmadığı takdirde, sürelerinin bitiminde veya 
lisans veya sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişinin iflası halinde kendiliğinden , lisans veya ser
tifika sahibi gerçek veya tüzel kişinin lisans veya sertifikadan vazgeçmeyi istemesi halinde ise an
cak Kurul onayı ile sona erer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Rekabetin Korunması ve Geliştirilmesi, Bilgi Verme, Hesap Ayrışımı, 
Serbest Tüketicinin Belirlenmesi ve Sisteme Girişte İstisnai Haller 

Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, bilgi verme ve hesap ayrışımı 

MADDE 7.- a) Rekabetin korunması ve geliştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1) 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen rekabet 
özgürlüğü, hakim durumun kötüye kullanılmaması, birleşme ve devir almaya ilişkin hususlar, doğal 
gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilere de uygulanır. 

2) Türkiyedeki üretim şirketleri hariç olmak kaydıyla hiçbir tüzel kişi Kurumun cari yıla ait 
olarak belirlediği ulusal doğal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisinden fazlasını satamaz. Bu 
oran, kayıplar düşüldükten sonra, kalan net ulusal tüketim miktarından şirketin doğrudan doğruya 
veya sermayesinin yarısından fazlası kendisine ait şirketler vasıtasıyla tükettiği gaz miktarı tenzil 
edilerek bulunur. Bu oranın aşılması halinde Kurum tarafından gerekli önlemler alınır. 

3) Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet alanı dışında faaliyet 
gösteren tüzel kişilerden sadece bir tanesine iştirak edebilir ancak ayrı bir şirket kuramaz . Kendi 
faaliyet alanında, faaliyet gösteren hiç bir tüzel kişiye iştirak edemez ve şirket kuramaz. Ancak iş
tirak ettiği tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya ticari 
mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkına ya da 
denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan faz
lasını atama hakkına ya da işlerini idare etme hakkına sahip olamaz.BOTAŞ'ın mevcut iştirakleri ile 
ilgili hakları saklıdır. 

b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler yaptıkları faaliyetle ilgili konularda, bil
gi vermekle yükümlüdürler. Verilecek bilgilerin kapsamı ve bilgi verilecek merciler aşağıda belir
tilmiştir; 

1) Doğal gaz iletim ve sevkiyat kontrolü yapan iletim şirketleri, LNG tesisi ve yeraltı depola
ma tesisi işleten depolama şirketleri, şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan dağıtım şirketleri, 
doğal gaz temin eden üretim ve ithalat şirketleri, kendileriyle aynı alanda faaliyet gösteren diğer şir
ketlere, yaptıkları faaliyetlerin doğal gaz sisteminin emniyetli ve verimli işlemesini teminen yeter
li bilgi vermekle yükümlüdürler. 

2) Bu maddede belirtilen bilgilerin kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 
Kurumun öncelikle çıkaracağı yönetmeliklerde belirlenecektir. 

3) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli 
tutmakla yükümlüdür. Ancak, Rekabet Kurumu ve Kurumun, yapacağı soruşturmalar nedeniyle, il
gililere verecekleri bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz. 

4) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişiler, doğal gaz alım-satımı sırasında bizzat 
edindikleri veya denetleyen, denetlenen veya bağlı tüzel kişiler vasıtasıyla edindikleri gizli bilgileri, 
kendi menfaatleri veya kendilerine bağlı firmalar yararına kullanamaz. 

c) Doğal gaz piyasasında birden fazla konuda faaliyet gösteren tüzel kişilerin muhasebe ay
rışımlarını yapmaları zorunludur. 
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d) Dağıtım şirketlerinin bir yıl içerisinde dağıtacakları gazın en fazla yüzde ellisini bir tüzel 
kişiden satın almaları esas olup, Kurul rekabet ortamı oluşmasını dikkate alarak bu miktarı artır
maya veya azaltmaya yetkilidir. 

Serbest tüketicinin belirlenmesi ve sisteme girişte istisnai haller 
MADDE 8.- a) Serbest Tüketiciler aşağıdaki sınıflamaya göre belirlenir. 
1) Satın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve 

kullanıcı birlikleri, 
2) Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler, 
3) Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, 

4) Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiye de doğal gaz üreten üretim şirketleri, 
Serbest tüketici statüsündedir. Ancak, Kurul, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar 

her yıl serbest tüketici olma sınırını yeniden belirleyecektir. 

Kurul, bu Maddede belirtilen sınıflamaların uygulanmasını yakından takip eder. Dağıtım şir
ketlerinin, sorumluluk alanları haricinde bulunan abonelere , doğal gaz temin etme zorunlulukları 
yoktur. Toptan satış şirketleri bu tüketicilere doğal gaz satıp satmamakta serbesttir. 

b) Kurul, sadece lisans verilme aşamasında olmak üzere, şehirlerin gelişmişlik durumu, gaz 
tüketimi ve şehirlerde alt yapı yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla, serbest tüketici olmak için 
aranan yıllık tüketim miktarının sınırını tespit etmeye yetkilidir. Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan 
tüzel kişiler bu Kanunda belirtilen sisteme giriş koşullarına göre sisteme bağlantı yapmak isteyen
lerin sisteme girişine müsaade etmekle yükümlüdür. 

Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan tüzel kişiler, sisteme giriş için talepte bulunan diğer tüzel 
kişiler ve serbest tüketicilerin sisteme giriş taleplerini,ancak yeterli kapasiteye sahip olamama veya 
bu kişilerin sisteme girişleri halinde yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri veya mevcut söz
leşmeleri nedeniyle ciddi mali ve ekonomik tazminatlara mahkum olabilecekleri durumlarda kabul 
etmeyebilir. 

Kapasitesizlik veya hizmet yükümlülükleri veya mevcut sözleşmeler nedeniyle, meydana 
gelen ciddi ekonomik güçlükler yüzünden sisteme giriş talebinin reddedilmesi halinde, durum 
gerekçeleriyle birlikte derhal Kuruma bildirilir. 

Kurul, kapasite veya bağlantı yokluğu veya başka bir engel olup olmadığını, bu Kanun ve 
çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre araştırarak üç ay içerisinde kararını taraflara 
bildirir, 

Sisteme giriş talep eden kullanıcının kapasite veya bağlantı yokluğu durumunu bertaraf etmek 
amacıyla gerekli masrafları yüklenmesi halinde sisteme giriş reddedilemez. 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin mevcut sözleşmelerinde yer alan hükümlerden kay
naklanan ciddi ekonomik ve mali güçlükler nedeniyle sisteme girişin reddedilmesi halinde, iletim 
şirketi imzaladığı sözleşme nedeniyle, zor durumda kalan diğer tüzel kişinin Kuruma başvurması 
üzerine, Kuruldan sisteme giriş mecburiyetini geçici olarak kaldırmasını talep edebilir ve gerekli 
bilgilerle birlikte sorunun çözümü için planladığı önlemleri Kurula sunar. Kurul, 2 ay içinde, talep 
konusunda yapılacak işlem hakkında karar verir. 

Ancak, sisteme giriş mecburiyetinin geçici olarak kaldırılması talebinin, Kurul tarafından red
dedilmesi halinde, iletim şirketi talepte bulunan gerçek ve tüzel kişiyi sisteme bağlamaya mecburdur. 
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İKİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasındaki Usul, Ön Araştırma, 
Soruşturma ve Dava Hakkı ile Tarifeler 

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul 
MADDE 9.- Kurul, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yapacağı 

yazılı ihtara rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve cezaları 
uygular: 

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, ek
sik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme 
imkanının verilmemesi hallerinde, ikiyüz milyar lira para cezası verilir ve yedi gün içinde bilgilerin 
doğru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay gide
rilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin doğru olarak verilmesi 
ve/veya inceleme imkanının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edil
diğinin saptanması halinde, ikiyüzelli milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde gönderilmesi 
ihtar edilir. 

c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getiril
mediğinin saptanması halinde, üçyüz milyar lira para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi 
ihtar edilir. 

d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, ger
çek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen husus
ları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde, dörtyüz milyar lira para 
cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet 
süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, dörtyüz milyar lira 
para cezası verilir ve otuz gün içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. 

f) Piyasada, lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, beşyüz milyar 
lira para cezası verilir ve on beş gün İçinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurul
ması ihtar edilir. 

g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir.Ancak, bu şartların baştan 
mevcut olmadığının saptanması halinde ise;lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca beşyüz 
milyar lira para cezası verilir. 

Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya tekrarlanması 
hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu 
cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil iş
lenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiil iki yıl içinde işlendiği tak
dirde, artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılı
na ilişkin bilançosundaki safi satış hasılatının yüzde yirmisini aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaş
ması halinde, Kurul lisans veya sertifikayı iptal edebilir. 
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Bir lisans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar, verilen 
hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır. 

Doğal gaz şehir içi dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul 
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle, lisansı iptal eder. Dağıtım 
şebekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisin
de ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılır. Uygulamaya iliş
kin usul ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi 
tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. 

Para cezası, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanun 
gereğince para cezasını gerektiren fiillerin 1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu veya ceza 
hükmünü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel ol
mayacağı gibi, lisans veya sertifikanın iptaline de mani değildir. 

Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında irtibat ol
ması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; irtibat bulunmaması halinde ise, her 
birinin cezası ayrı ayrı uygulanır. 

Para cezası uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğunun Kurulca öğrenildiği tarihi izleyen 
yılın başından itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir. Sürekli veya tekrarlanan bir aykırılık söz 
konusu ise zaman aşım süresi, aykırılığın sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren baş
lar. 

Kurulun inceleme ve araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin ilgili tarafa 
tebliği, karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması, zamanaşımını keser. 

Verilen para cezası 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. Bu maddedeki para cezası miktar
ları her yıl 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca artırılır. 

Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı 
MADDE 10.- Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üzerine doğrudan 

soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma 
yapılmasına karar verir. 

Ön araştırma ve soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar yürürlüğe konulacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Kurul kararına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danış
tay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar. 

Tarifeler 

MADDE 11.- Bu Kanun kapsamında Kurulca onaylanmak üzere, düzenlenen tarifeler, ta
rifelerin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 

1) Bağlantı Tarifeleri: Kurumca belirlenecek bağlantı tarife esasları, ilgili bağlantı anlaş
malarına dahil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit durum
da olan serbest tüketiciler arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı hükümleri ve şartları içerir. 
Fiyatlar, bu esaslar dahilinde taraflarca serbestçe belirlenir. Abonelere Kurum ve dağıtım şirketi 
arasında belirlenen sabit bağlantı tarifeleri uygulanır. 
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2) İletim ve Depolama Tarifesi: Kurum, iletim ve sevkiyat kontrolüne ait tarifeleri belirler. 
Tarifelerde iletim mesafesi, iletilen gaz miktarı ve öngöreceği diğer faktörleri dikkate alır. 

İletim, ve sevkiyat kontrol hizmeti yapan tüzel kişiler tarifelerini Kurum tarafından belir
lenecek süre içerisinde Kuruma bildirirler. Kurum, bildirilen tarifelerden ve bu maddede yer alan 
esaslardan hareketle yeni tarifeleri belirler. 

Kurum tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen doğal gazın 
nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit durumda olan tüm kullanıcılar arasında fark gözet
meksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve tarife şartlarını içerir. 

Kurum , transit doğal gaz iletiminin teşvik edilmesi amacıyla transit iletim tarifelerini yurt içi 
iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahiptir. 

Depolama tarifeleri depolamacı şirketler ile depolama hizmeti alan tüzel kişiler arasında ser
bestçe belirlenir. 

İletim ve depolama şirketleri, ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik hizmeti verdiklerini 
Kuruma göstermek zorundadırlar. 

3) Toptan Satış Tarifesi: Kurum doğal gaz satış tarifelerinde esas alınacak unsurlar ve şartları 
belirler. Satış fiyatları ise, bu esaslar dahilinde doğal gaz alım satımı yapan taraflarca serbestçe 
belirlenir. 

4) Perakende Satış Tarifesi: Dağıtım şirketleri en ucuz kaynaktan gaz temin ettiklerini, verim
li ve güvenli işletmecilik yaptıklarını ispat etmek zorunda olup, lisans süresi içerisinde de bu 
yükümlülüğe uymak zorundadır. Dağıtım şirketinin birim gaz alım fiyatı , birim hizmet bedeli, 
amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış fiyatları ve ta
rife esasları Kurumca belirlenir. Belirlenen perakende satış fiyatının dışında tüketicilerden herhan
gi bir ad altında ücret talep edilemez. Perakende satış tarifeleri enflasyon ve diğer hususlar 
gözönüne alınarak, dağıtım şirketlerinin Kuruma başvurması halinde yeniden tespit edilebilir. 
Kurum bu fiyatların tespitinde hizmet maliyeti, yatırıma imkân sağlayacak makul ölçüde kârlılık ve 
piyasada cari olan doğal gaz alış fiyatlarını ve benzeri durumları dikkate alır. Kurulun onayladığı 
tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tâbi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 

Bir gerçek veya tüzel kişinin bu Kanunda öngörülen ödemelerden herhangi birini yapmaması 
halinde, söz konusu hizmetin durdurulmasını da içeren usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda Kurum bütün tarife türleri için tarifeler yönet
meliği hazırlar. Hazırlanan yönetmelik esasları doğrultusunda ilgili tüzel kişilerce hazırlanacak fiyat 
tarifeleri, her yıl Ekim ayının sonuna kadar hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur. Kurul bu baş
vuruları aynı yılın 31 Aralık tarihini geçmeyecek şekilde inceler ve uygun bulması halinde onaylar. 
Tarife esasları ve limitleri Kurumca enflasyon ve diğer hususlar gözönüne alınarak yeniden ayar
lanabilir. 

İthal ve yerli doğal gazın ithal ve satışında Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu mevzuatına ilişkin 
hükümler uygulanmaz. 
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İKİNCÎ BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Değiştirilen, Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler 

Diğer hükümler 

MADDE 1 2 - a) Kamulaştırma; Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 
4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma 
yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek lüzum kararı, kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip iş
lemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye; kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen 
tüzel kişiye ait olur. Kullanma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup geçerliliği bun
ların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisans veya sertifikanın sona ermesi veya iptali halinde, tüzel kişilerce ödenmiş bulunan 
kamulaştırma bedelleri iade edilmez. 

b) Mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama; Tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya 
ait araziler üzerinde, bedeli ilgili tüzel kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri ayni hak 
tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. 

Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, ir
tifak, üst hakkı veya uzun süreli kiralama yoluna gider. 

Bu şekilde elde edilen hakkın bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullan
ma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüzü olup, geçerliliği bunların geçerlilik süresi ile sınır
lıdır. 

c) Tebligat; Kurum tarafından bu Kanuna göre yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarih ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

d) Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Görevleri ile ilgili 
olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli Devlet memurları gibi cezalan
dırılır. Kurul üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş sayılır. Bu 
konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür. 

e) BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel kişilerin baş
vurusu üzerine ilgili idare 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre doğal gazın depolan
ması, iletimi ve dağıtım hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramaz ve 
doğal gaz iletim, dağıtım hatları ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işleyerek 
gerekli ruhsatları verir. 

0 Doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı konusu ile ilgili olarak 1580 sayılı 
Belediye Kanunu ve 27/6/1984 tarih ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile diğer kanun ve 
kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

g) BOTAŞ'ın doğal gazla ilgili alacakları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

h) Doğal gaz dağıtımı faaliyeti yapan mevcut kuruluşlarda istihdam edilen T.C. Emekli San
dığına tâbi personelinden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam ettirilir. 
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Değiştirilen, kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 

MADDE 1 3 - a) 1/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "turistik tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve doğal gaz iletim, 
dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin" ibaresi eklenmiştir. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 
c) 2/1/1990 tarihli ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Karar

name yürürlükten kaldırılmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 14.-20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin 
6 numaralı bendi ile İkinci Kısım, Birinci Bölüm ve 4 üncü madde başlığı ile madde metninde 
geçen "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu" ibareleri "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu", 1 
inci maddesinin 7 numaralı bendi ile İkinci Kısım, Birinci Bölüm ve 5 inci maddenin başlığı ve 
metninde geçen "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu" ibareleri "Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 1 5 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir. 

"Kurulun doğal gaz piyasası ile ilgili görevleri 
MADDE 5/A.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, doğal gaz piyasası ile ilgili olarak aşağıda 

belirtilen hususlardaki görevleri de yerine getirir: 
a) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve 

önerilerini belirlemek, 
b) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin doğrudan taraf olunan uluslararası anlaşmalardan 

doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için, Kuruma düşen görevlerin yapılmasını sağlamak, 
c) Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Kuruma yetki verilen konularda, doğal gaz piyasa faaliyet

lerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütülmesini sağlamak, 
d) Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan lisans ve sertifikaların verilmesine ve bunların 

yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak, 
e) Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan hükümler dahilinde özel hallerde uygulamaya 

konulabilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespiti ile fiyat belirlemesine yönelik kararları almak, 
f) Doğal gaz piyasası içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda, fiyat ve ta

rife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek, 
g) Doğal Gaz Piyasası Kanununda belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri onaylamak veya ta

rife revizyonları hakkında karar almak, 
h) Doğal gaz piyasası faaliyetleri ile ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini 

yürütülmesi, yetkisi dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere 
her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarını almak, 

ı) Doğal Gaz Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel kişiler 
ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilafları çözmek, 
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i) Doğal Gaz Piyasası Kanununda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kul
lanmaktır." 

MADDE 16.-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yasaklar ve görevden alma 
Madde 6.- Kurul üyeleri üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel 

kuruluşlarda hiç bir görev alamazlar. Kurul üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
süre ile elektrik ve doğal gaz piyasalarında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel 
kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel 
kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye 
giremez ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile uğraşamaz. 

Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından 
çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, elektrik ve doğal gaz piyasalarında 
faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıy
metlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sihri hısımları dışındakilere, görev 
sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak 
zorundadır. 

Kurul üyelerinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımları, elektrik ve doğal gaz 
piyasalarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bun
ların iştiraklerinde Kurul üyelerinin atanmasından sonra ve üyelik süresi boyunca görev alamaz ya 
da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağ
layabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti 
ile uğraşamaz. 

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve elektrik enerjisi 
ve doğal gaz sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrıl
mış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu maddedeki 
yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak işlediği suçlar
dan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul 

Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için 
aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka 
bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine 
devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet 
raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden 
alınır. 

MADDE 17.- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 8 inci maddesinin (b) bendinin ikinci 
alt bendine aşağıdaki hüküm eklenmiş ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin ortaklık payları ile ilgili hususlar doğal 
gaz piyasasına yönelik üretim yapan tesislere uygulanmaz. Ancak, doğal gaz depolama tesisleri bu 
kapsam dahilindedir." 

"d) Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir." 
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MADDE 1 8 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Emeklilik açısından Kurum personelinin durumu, Başkanlık tarafından hazırlanacak ve 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 1 9 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "A) Kurumun elektrik piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki 
gelir kalemlerinden oluşur;" şeklinde bir bend eklenmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağı
daki düzenleme yeni (B) bendi olarak eklenmiştir. 

"B) Kurumun doğal gaz piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 

a) Katılma payı, 

b) Lisans, sertifika, onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller, 

c) Yayın ve sair gelirler, 

d) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalış
malarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek 
hibeler, 

Katılma payının mükellefi, lisans ve sertifika sahibi olan tüzel kişilerdir. Katılma payı, anılan 
mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safı 
satış hasılatı tutarının, Kurulca % 0,2 (binde iki) oranını aşmayacak şekilde belirlenecek katılma 
payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. Yıl içerisinde uygulanacak katılma payı oranı, bir önceki 
yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir." 

MADDE 20.- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu Kanunun uygulanması ile birlikte, 
Doğal Gaz Piyasası Kanununu da uygulamakla yetkili ve sorumludur. Doğal gaz sektörü ile elek
trik enerjisi sektörünün birbirinden farklı piyasalar olması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu ve Kurulu piyasalarla ilgili görev, yetki ve düzenlemeleri ayrı ayrı ve kendi kanun
larına göre yürütür. 

EK MADDE 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, 
depolanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve 
yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden , piyasa ve sistem işleyişinin 
incelenmesinden, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden 
ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden maliyeti yansıtan fiyatların incelenmesinden ve 
piyasada Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun şekilde davranıİmasını sağlamaktan yetkili ve 
sorumludur. 

Doğal Gaz Piyasası Kanununun yürütülmesinde, gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan alacak
ları lisans veya sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi, gözetimi, yönlendirilmesi, 
uyulacak usul ve esaslar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı, verilme kriterleri, süreleri, bedel
lerinin tespit şekli, çevre mevzuatı ile uyum sağlaması, sicil kayıtlarının tutulma usulü ile lisans ve 
sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi ile ilgili gerek görülen diğer 
hususlar çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
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Kurum, Kurul kararıyla Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca çıkaracağı yönet
melikleri ve uzun vadeli programlan piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Hazırlık dönemi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on iki aylık 
süreyi ifade eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzata
bilir. 

Hazırlık dönemi kapsamında: 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, belge, izin veya yetkilen

dirmeye müsteniden yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyeti, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en fazla 24 ay daha devam edebilir. Anılan faaliyetlerin bu süreden sonra devamı, bu 
Kanuna göre alınacak izne bağlıdır. 

Yapılmakta olan doğal gaz piyasa faaliyetlerinin bu Kanunun hükümleri dairesinde devamına 
izin verilebilmesi için: 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 ay içinde Kuruma müracaat edilmesi; 

b) Doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunan tüzel kişinin, söz konusu faaliyeti yapmaktan men 
edilmemiş olması, 

şarttır. 
Hazırlık dönemi içerisinde şehirlerde doğal gaz dağıtım yetkisi alacak şirketin ihale suretiyle 

seçimi, seçilen şirketin izin alınmak üzere Bakanlar Kuruluna sunulması, izin verme sözleşmesinin 
Bakanlık ile imzalanma prosedürü ve benzer işlemler Bakanlık tarafından hazırlanacak tebliğe göre 
yapılır. Bakanlık bu konuda BOTAŞ Genel Müdürlüğünü söz konusu işlerin yürütülmesi için görev
lendirir. Bakanlık ile izin verilen şirket arasında imzalanacak izin verme sözleşmesi Bakanlar 
Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve hazırlık döneminin sonunda, Kurum tarafından hazırlanacak 
mevzuat hükümlerine uymadığı takdirde, Kurul sözleşmeyi mevzuata uygun hale getirebilmek için 
gerekli değişikliği yaparak dağıtım lisansına dönüştürür. İzin verme sözleşmesi imzalayan dağıtım 
şirketi bu değişikliğe itiraz edemez. 

Hazırlık dönemi sonuna kadar doğal gaz piyasa faaliyetleri yapmak isteyen hiç bir şirkete bu 
Kanuna göre lisans veya sertifika verilmez. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hazırlık dönemi içerisinde Kanunun uygulan
masına yönelik uyuşmazlıkların hallinde veya tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkili ve 
görevlidir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ithalatı ulusal tüke
timin %20 si oranına düşünceye kadar yeni doğal gaz alım sözleşmesi yapamaz. Hazırlık dönemin
den sonra başlamak üzere her yıl en geç 2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal 
tüketiminin % 20 sine düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerinin kısmi 
veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi için istekli olan diğer ithalat 
lisans sahibi şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır. İhaleyi kazanan tüzel 
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kişiye, söz konusu devir için BOTAŞ'ca muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin satıcı tarafı 
ile devredilecek miktar için, yeni sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe girer. Ancak ihaleyi 
kazanan tüzel kişinin satıcı taraf ile sözleşme yapamaması halinde, ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın tüm 
yurt dışı mükellefiyetini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz 
alım fiyatının altında olmamak şartıyla, satış yoluyla devir gerçekleşebilir. Hazine garantili sözleş
mesi bulunan Yap İşlet ve Yap İşlet Devret santralleri, Hazine Müsteşarlığına başvurarak ilgili 
Hazine garantilerinden feragat etmek koşuluyla, doğalgaz alımlarını piyasa koşulları içinde basiret
li bir işletmeci gibi davranarak en ekonomik kaynaktan yaptıklarını Kurula ispat etmek ve doğalgaz 
satın alma maliyetindeki düşüşü, elektriğin satış fiyatında bir azalma sağlayacak şekilde yansıtmak 
zorundadırlar. 

BOTAŞ tarafından her takvim yılında devredilen miktarlar, Kanunun yürülüğe girdiği tarihte 
alım taahhüdünde bulunulan toplam doğal gaz miktarının % 10'undan daha az olamaz. 

Ayrıca, BOTAŞ'ın mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak 
ithalat için yapılacak müracaatlarda Kurul, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, mevcut söz
leşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve 
esaslar dahilinde müracaatları değerlendirerek ithalata müsaade edebilir. Ancak, BOTAŞ'ın mevcut 
sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile bu sözleşme süreleri sona erinceye kadar bu ülkeler ile hiç 
bir ithalatçı şirket tarafından yeni gaz alım sözleşmeleri yapılamaz. Söz konusu mevcut sözleş
melerin sona erdiği tarihten itibaren aynı miktarlar için yeni ithalat sözleşmeleri yapılabilir. Ancak, 
ihraç amaçlı veya Kurumca tespit edilecek yurt içi doğal gaz arz açığının olması durumunda söz-
konusu ülkelerle yeni gaz alım bağlantıları yapılabilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, BOTAŞ'ın dikey bütünleşmiş tüzel kişi
liği 2009 yılına kadar devam eder. Bu tarihten sonra BOTAŞ yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun 
olarak yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılma sonucu meydana gelecek yeni tüzel kişilerden, 
sadece gaz alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat faaliyeti yapacak olan şirket, BOTAŞ'ı 
temsil eder ve BOTAŞ adı ile anılır. Yeniden yapılandırılma sonucu ortaya çıkan bu şirketlerden ile
tim faaliyeti yapan şirket hariç, diğerleri iki yıl içinde özelleştirilir. 

BOTAŞ'ın, iletim, depolama, satış, ithalat faaliyetlerine ilişkin muhasebe ayırışımı, hazırlık 
dönemi sonundan itibaren 12 ay içerisinde gerçekleştirilir. 

BOTAŞ'ın Hazine garantili yükümlülükleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3 . - Şehiriçi dağıtım faaliyetlerinde geçiş süreci aşağıdaki gibi yapılır; 

a) Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakiben iki ay içerisinde BOTAŞ'ın mül
kiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının 
özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, hazırlık 
döneminden sonra en geç altı aylık bir süre içerisinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esas
lar dikkate alınarak ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
hükümleri dairesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. İlgili şehirlerdeki 
işletmelerin Özelleştirme İdaresince tüzel kişilere devredilmesi ve dağıtım faaliyetine başlayabil
mesi için, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen Belediyeye karşı olan yüküm
lülüklerin yerine getirilmesi ve Kuruldan şehir içi dağıtım lisansı alınması zorunludur. 
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b) Mülkiyeti, işletmesi ve doğal gaz ticaret hakkı belediye veya belediye şirketine ait olan mev
cut şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişileri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, üç yıl 
içinde maliki oldukları ve işlettikleri şehir içi doğalgaz dağıtım şebeke ve lisanslarını mevcut hazine 
garantili ve devirli borçlarını erken itfa ve bu borçların üstlenilmesi neticesinde doğan Hazineye ait 
olan borçlarının ödenmesinde kullanılması kaydıyla dış kredi borçlarının geri ödeme takvimine 
bağlı olmaksızın veya hazine garantili ve devirli dış borçlarının en son anapara ödeme tarihinden 
İtibaren 3 yıl içerisinde kamu hisselerini % 10 veya altına düşürecek şekilde devrederek yeniden 
yapılanacaklardır. 

c) Belediye veya belediyeye ait şirketler tarafından halihazırda yapılmakta olan dağıttm 
faaliyeti Kurulla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde yapılacak dağıtım 
lisansı hükümlerine göre yürütülecektir. Kurumun hazırlayacağı lisans, diğer şehirlerde uygulanan 
tip lisanslara uygun olacaktır. Ancak, ilgili belediye veya belediye şirketinin şehrin özelliklerine 
göre lisansta yer almasında fayda veya zorunluluk görülen hususlar, Kurulca değerlendirilerek 
gerektiğinde lisansta yer verilir. 

d) Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren dağıtım ve satış 
faaliyetleri için şirket içinde muhasebe ayrışımını yapmak zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce BOTAŞ tarafından parafe edilmiş 
olan Mısır doğal gaz alım satım anlaşması, Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Kurul tarafın
dan yapılacak olan arz talep dengesi çalışmaları sonucunda ortaya arz açığı çıkması durumunda, 
sözkonusu anlaşma sonuçlandırılarak bu Kanunun kapsamı dışında tutulur. 

Yürürlük 

MADDE 21 . - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 2 2 - B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

© 
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