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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82 nci yıl

dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün 
önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAHU SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ankara İlinde tarım

sal sulamada elektrik kullanımına ve köy yollarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/6492) 

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Kirlerdeki işçi ve sözleş
meli personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın 
cevabı (7/6603) 
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3. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, kamudaki işçi ve sözleşmeli 
personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal'ın 
cevabı (7/6604) 

4. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Hazinenin bazı petrol fir
malarına kur farkından dolayı fazla ödeme yaptığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami Çağan'ın cevabı (7/6667) 

5. - Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın, bir ödül töreninde yaşandığı 
iddia edilen başörtüsü müdahalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/6668) 

6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara ve ilçelerindeki 
korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/6728) 

7. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara ve ilçelerindeki 
tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/6733) 

8. - Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, adliyelerde barolara tah
sis edilen yerler için ücret talep edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/6750) 

9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, turizm seyahat şirketlerine ve 
hac organizasyonlarına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın 
cevabı (7/6752) 

10. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Çevre Denetimi Yönet
meliğine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/6779) 

11. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ekonomik krizin sosyal et
kilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/6814) 

12. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in ÇAYKUR işçilerinin ücret
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gay-
dah'nın cevabı (7/6820) 

13. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, MTA Bölge Müdürlük
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gay-
dalı'nın cevabı (7/6846) 

14. -Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, siyasi parti toplantılarına 
kapalı spor salonlarının tahsisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ün-
lü'nün cevabı (7/6876) 

15. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Çankaya Belediyesi sınırlan 
içinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce kaçak yapıldığı iddia edilen 
bir binaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/6885) 

fg ——————— 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulun
madığı anlaşıldığından, 23 Nisan 2002 Salı günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak 
üzere, birleşime 14.38'de son verildi. 

Yüksel Yalova 

Başkanvekili 

Mehmet Batuk Cahit Savaş Yazıcı 
Kocaeli İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Sebahattin Karakelle 

Erzincan 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No. : 125 
19.4.2002 CUMA 

Tasarı 
1 . -23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve 

Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/972) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2002) 

Teklifler 
1. -Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli'nin; Afyon iline Bağlı Tatarlı Adıyla Bir İlçe Kurul

ması Hakkında Kanun Teklifi (2/945) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.4.2002) 

2. - istanbul Milletvekili Tahir Köse'nin; Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/946) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2002) 

3. - izmir Milletvekili Mehmet Çümen'in; Türkiye Diyetisyenler Kanunu Teklifi (2/947) 
(Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.4.2002) 

Tezkereler 

1. - Karabük Milletvekili Ilhami Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1050) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2002) 

2. - Karabük Milletvekili Ilhami Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1051) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2002) 

3. - izmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1052) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2002) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. -Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Futbol Federasyonu Başkanı ve hakemler hakkın
daki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/1814) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.4.2002) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün bir proje 

için yeni personel aldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7025) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

2. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, gaz ithal edilen ülkelere belli miktarda alım 
gerçekleşmediği takdirde ödenecek tazminata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7026) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

3. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, futbol liginde yaşanan olaylarla ilgili basında çıkan 
haberlere ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/7027) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.4.2002) 
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4. - Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan'ın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce Çankaya 
Belediyesi sınırları içinde kaçak yapıldığı iddia edilen yapının yıkımının engellenmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7028) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

5. - Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan'ın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce Çankaya 
Belediyesi sınırları içinde kaçak yapı inşa edildiği ve yıkımının engellendiği iddialarına ilişkin Dev
let Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/7029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

6. -Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, hastanelerdeki MR cihazı ihtiyacına ve yapılan şevk
lere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

7. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurum Havaalanı inşaatında kullanılan dolgu mal
zemesinin ne kadarının Gelinkaya Ocağından alındığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/7031) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2002) 

8. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır-Dicle ve Ergani ilçelerinde yapılan is
timlakin bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7032) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

9. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, memur emekli aylıklarının ödeme dönemlerine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7033) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

10. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Batman Yol veren Köyünde bulunan patlayıcı 
maddenin ölüme sebebiyet vermesine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7034) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.4.2002) 

11. - İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun, BDDK tarafından el konulan Egebank'ın sanık
larına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7035) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.2002) 

12. -Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Bursa camilerindeki imam ve müezzin kadrolarına iliş
kin Devlet Bakanından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/7036) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.4.2002) 

13. -Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, kamu bankalarının döviz kredisi alacaklarını tahsil
de uygulanacak kura ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7037) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.4.2002) 

14. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Batman-Kozluk Belediyesinde işten çıkarılan 
işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7038) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2002) 

15. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, boşalan köylere geri dönüşte yaşanan sorun
lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7039) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.2002) 

16. - İstanbul Milletvekili Mehmet Gül'ün, şartla salıverilme düzenlemesinden yararlanan bazı 
şahıslara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7040) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.4.2002) 

17. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, TBMM'de özürlü ve hükümlü istihdamına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7041) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.4.2002) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 
23 Nisan 2002 Salı 

BAŞKAN: Ömer İZGİ 

KÂTİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Melda BAYER (Ankara) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

Şimdi, İstiklal Marşı. 

(İstiklal Marşı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 11.4.2002 tarihli 86 ncı 

Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 82 nci Yıl
dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının 
belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere geçiyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi cum

huriyetimizin ve çağdaş Türk Devletinin temel dayanağıdır. Ulusal egemenlik, milletimizin bölün
mez iradesidir. Ulusumuzun kendine ait olan bu hakkını doğrudan doğruya kullanmaya baş
lamasının, bugün, 82 nci yılının mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusumuzun ve çocuklarımızın bu büyük 
bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Biraz sonra da, demokrasilerin vazgeçilmezlerinden, 
Yüce Mecliste temsil edilen siyasal partilerimizin sayın liderleri söz alacaklar, kutlu gün dolayısıy
la konuşacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Dünya Savaşının ağır yenilgisinden sonra, Trakya ve 
Anadolu'nun parçalanmaya başlanması, emperyalistlerin Osmanlı Devletini acze düşürme plan-
larındaki gelişmeler, binlerce yıl özgür ve bağımsız yaşayan Türk Ulusunu silkinişe yöneltmiş, böy
lece ulusal egemenliğe geçiş, kimi başka ülkelerde görülen büyük ve kapsamlı ihtilal hareketlerine 
de gerek kalmadan gerçekleştirilmiştir. Böylesine kolay geçişi bir titiz bilim adamı ve öğretici kim
liğiyle halka anlatan ve gerçekleştiren Eşsiz önder Atatürk ve öteki emekleri geçenlerle ne kadar 
övünsek azdır. 

Geçen yıl huzurunuzda yaptığım konuşmada, Osmanlı Devletini kurtarmak için 19 uncu Yüz
yılda başlayan yenileşme çabalarına değinmiştim. Bu çabalar arasında, hukuk devletinin kurulması 
için yapılan ve 1839 Tanzimat Fermanının ilanıyla başlayan olumlu gelişmelerin varlığından da söz 
etmiştim. Gerçekten, tanzimat ve ardından meşrutiyet dönemleri açılmasaydı, ulus egemenliği il
kesine geçişimiz bir tarih süreci içine tam olarak yerleşemeyebilirdi; ancak, tanzimatla başlayan bu 
olumlu hareketin bazı önemli sakıncalar da getirdiğini belirtmek istiyorum. Tanzimatla birlikte 
verilen ödünler, Osmanlı İmparatorluğunun ilkönce ekonomik, sonra da hukuksal bağımsızlığını 
gölgelemişti. O zamanki adıyla "düveli muazzama" denilen büyük devletlerin dümensuyundan git
mek, tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinin devlet adamları tarafından bir marifet gibi -maalesef-
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görülür olmuştu. Kendi anlayış ve inançlarına göre, kimi yüksek bürokratlar ingilizci, kimileri Fran-
sızcı, hatta Mahmut Nedim Paşa gibileri Rusçu olmuşlardı; 19 uncu Yüzyılın sonlarında bu kervana 
Almanya da katılmıştı. Hükümet, esen diplomatik rüzgârlara göre, kimi zaman İngilizci, kimi 
zaman da, örneğin, Almancı bir bürokrata teslim ediliyor ve koca imparatorluk, bu rüzgârların et
kisiyle denetimdışı kalmış bir gemi gibi yalpalayıp, çöküşe doğru sürükleniyordu. II. Abdülhamit'in 
kendi Mabeyn Başkâtibi Tahsin Paşanın ve pek çok diğer önemli aydının yazdığı gibi, dış güçler, 
kabul edilemez isteklerini bile, uykudaki padişahı gece uyandırarak bildirecek kadar ileri gidebilir 
olmuşlardı. Görevini yapan ve koruduğu kışlaya zorla girmek isteyen bir Rus konsolosunu vuran er, 
Rusya'nın isteği üzerine idam ediliyor, her büyük devlet büyükelçisi, dilediğini yaptırmak için, ay
nı zamanda bütün Müslümanların halifesi sıfatını da taşıyan Osmanlı padişahını sürekli zorlama 
cüreti içinde olabiliyordu. Kimileri, bunları belki ufak olaylar sayabilir; ama, büyük devletlerin 
Rumeli ve Anadolu'da çıkardıkları ayaklanmalar ve bunların suçlusu olarak da Osmanlı Devletini 
gösterip, sürekli hesap sormaları, o günlerin çok daha acı bir gerçeğiydi. 

Bu arada, Düyunu Umumiye yönetimiyle malî bağımsızlığımızın yok olduğunu, yabancıları, 
yasalarımıza aykırı davrandıkları halde, yargılayamadığımızı belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk, Nutuk'ta "tam bağımsızlık bizim üstlendiğimiz görevin özüdür. 
Bu görev, bütün ulusa ve tarihe karşı üstlenilmiştir" dedikten sonra; o günlerde, bağımsızlıktan 
ödünler verildiğinden yakınmış ve şimdiye kadar Türkiye'yi uygar dünya karşısında kusurlu gös
teren neler akla geliyorsa, hep bu bağımsızlıktan verilen ödünlerden kaynaklandığına da dikkat çek
miş "ayrıca, bütün dünyanın bilmesi lazımdır ki, Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
onun hükümeti, her uygar ulus ve hükümet gibi, varlığının, özgürlük ve bağımsızlığının tanınması 
isteğinde kesinlikle ısrarlıdır, bütün davası da bundan ibarettir; biz, cenge düşkün değiliz, barış is
teriz" demişti. 

Aziz arkadaşlar, Büyük Önderin de çok kez belirttiği gibi, uygar olmak, çağdaşlaşmak, işte 
bütün amacımız budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, iç ve dışbarışı 82 yıl boyunca ustaca sağladı; 
bundan sonra da, değişen dünya koşullarını göz önünde tutarak, uygar uluslar arasındaki yerini, hak 
ve adalet ölçüleri içerisinde almayı mutlaka bilecektir. 

Yüce Meclisimiz, Türk Ulusunun yüksek çıkarları için her türlü özveride bulunur ve bunu 
yaparken, 23 Nisan 1920 gününe egemen olan görüş ve anlayışlardan asla sapmaz. 

Büyük bayramımız, bütün ulusumuza, hepimize kutlu olsun. Bizlere bu güzel günleri yaşatan, 
başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulus egemenliği ilkesinin yerleşip 
gelişmesine, canıyla, ruhuyla, kanıyla hizmet etmiş bütün büyüklerimizi rahmet ve saygı dolu duy
gularımla anıyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî parti gruplarının 
grup başkanlarına ve Mecliste üyesi bulunan siyasî partinin genel başkanına 10 dakika süreyle söz 
vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum : 
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Bülent Ecevit, Milliyet

çi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çiller, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve 
Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu Başkanı 
Sayın Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Recai Kutan, 
Toplumcu Demokratik Parti Genel Başkanı Sayın Sema Pişkinsüt. 
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îlk söz, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in-
dir. 

Buyurun Sayın Ecevit. (DSP ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar; MHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Söz süreniz 10 dakikadır. 
DEMOKRATİK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BÜLENT 

ECEVİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı aziz yurttaşlarımıza, sevgili çocuklarımıza ve Kıbrıslı kardeşlerimize hayırlı olsun. 

Ulusal egemenliğimizin kaynağı ve temel kurumu, 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşımız sürer
ken göreve başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Savaşlar, genellikle, demokratik hak ve özgürlüklerin kısılmasına neden olur. Atatürk'ün en 
büyük eseri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, daha Kurtuluş Savaşı sürerken, demokrasinin 
ve cumhuriyetin temellerini atmıştır. Bir yandan cephede savaşılırken, bir yandan da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çatısı altında en duyarlı kararlar özgürce tartışılmıştır. Bu niteliğiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, demokrasi yolunda, birçok başka ülkelere örnek olmuştur ve yol göstermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir özelliği de, bir yandan en ağır koşullar altında Kurtuluş 
Savaşını sürdürürken, bir yandan da çocuklarımızı geleceğe hazırlamış olmasıdır. Savaş sırasında, 
10 Haziran 1921'de, Atatürk'ün isteğiyle, Himaye-i Etfal adı altında Çocuk Esirgeme Kurumu 
kurulmuştur. Bu kurumun amacı, savaşa katılan yurttaşlarımızın çocuklarının bakımını ve eğitimini 
sağlamaktı. Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından, 1926 yılında da, yetim çocukların maddî 
olanaklarını değerlendirmek üzere Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Daha cumhuriyetin ilk 
yıllarında, hatta, savaş daha sürerken, çocukların sorunlarına somut çözümler getirilmesi, herhalde, 
tarihte örneği pek görülmemiş bir davranıştır. 

Devletimizin çocuklara ve eğitime ilgisi sürekli artmıştır. Devletimizin bu uğraşına, yurttaş
larımızın cömertçe katkıları da eklenmiştir, özellikle, 1997 yılının ortalarında uygulanmaya baş
lanan eğitim reformu büyük ivme kazanmıştır. O arada, eğitimden yararlanan kız çocuklarının 
sayısı da hızla artmaya başlamıştır, öyle ki, 1997-1998 öğretim yılında, kız çocuklar için okullaş
ma oranı yüzde 81,9'u bulmuştur. 2001-2002 öğretim yılında ise, kız öğrenciler için okullaşma oranı 
yüzde 93,1 oranına erişmiştir. İlköğretimin altı ve sekizinci sınıflarmdaki kız çocuğu sayısı, 1997-
2001 döneminde yaklaşık yüzde 52 oranında artmıştır. 

Son beş yılda 106 672 yeni derslik yapılmıştır. Hükümetimiz döneminde yatılı ilköğretime 
büyük önem verilmiştir, öyle ki, 1996-1997 döneminde 174 yatılı ilköğretim okulu varken, 2001-
2002 döneminde bu sayı 524'e yükselmiştir. Bunların yaklaşık yarısı yatılı ilköğretim bölge okulu, 
yarısı da pansiyonlu ilköğretim okuludur. Bu okulların yatılı öğrenci sayısı 157 506'dır. 

57 nci hükümet döneminde okulöncesi eğitime de özen gösterilmeye başlanmıştır. 1997-1998 
öğretim yılında 182 533 çocuk okulöncesi eğitimden yararlanırken, 2001-2002 öğretim yılında bu 
sayı 289 118'e ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çağımız, bilgi ve teknoloji çağıdır. Onun için, artık, sadece kitapla veya 
sadece kâğıt-kalemle eğitim yeterli olmuyor; aynı zamanda, çağdaş iletişim teknolojisini de geliş
tirmek gerekiyor. 

1997'de başlattığımız yeni ekonomik reformun önemli bir öğesi, çağdaş iletişim teknolojisini, 
çağdaş bilgi teknolojisini bütün okullara, o arada köy çocuklarına kadar yaygınlaştırmaktır. Tabiî, 
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bu, bir kaynak sorunudur. Henüz, bütün okullarımız ve çocuklarımız bu olanaktan yararlanamıyor; 
fakat, şimdiden 3 188 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuştur ve bu okullarda 2 200 000 ilköğretim öğ
rencisine iletişim ve eğitim teknolojisinden yararlanma olanağı sağlanmıştır. Yeni kurulacak bilgi 
teknolojisi sınıflarının da devreye girmesiyle, yaklaşık 5 000 000 ilköğretim öğrencisinin iletişim 
ve eğitim teknolojisinden yararlanmaları sağlanacaktır; köykentlerin yaygınlaşmasıyla birlikte köy
lü çocuklarımızın büyük çoğunluğu da bu olanaktan yararlanacaktır. Nitekim, Mesudiye'de kurulan 
ve 9 köyün çocuklarına birden hizmet veren köykentte, şimdiden bu olanak sağlanmıştır. Önümüz
deki yaz aylarında köykentler hızla yaygınlaşacaktır ve çağdaş eğitim teknolojisinden yararlanan 
köy çocuklarının sayısı büyük ölçüde artacaktır. 

Aynı zamanda, meslekî ve teknik ortaöğretime büyük önem veriyoruz. Bu okulları bitiren öğ
renciler, bitirdikleri programın devamı niteliğindeki meslek yüksekokullarına sınavsız girebilecek
lerdir. Bu olanaktan yararlanmak için 730 203 öğrenci şimdiden başvurmuştur. Meslek yüksekokul
larını başarıyla bitiren öğrenciler, kendi alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilecek
lerdir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, özürlü çocukların bakımına ve çalışma olanak
larına katkıda bulunmaktadır. Bu ders yılında, ayrıca, 1 050 000 dargelirli aile çocuğuna, kitap, kır
tasiye ve önlük yardımı yapılmıştır. 

Sokakta yaşayan veya çalışan çocuklar sorununa da hükümetimiz büyük önem vermektedir. Bu 
çocukları topluma ve sağlıklı bir yaşama kavuşturmak için kurulan merkezlerin sayısı da gitgide art
maktadır. 1997'den beri, 14 000'e yakın çocuğumuz Çocuk Esirgeme Kurumunun sağladığı bu 
olanaktan yararlanmaktadır. Aynı zamanda, Emniyet Genel Müdürlüğü de, 26 ilde çocuk bakım 
ünitesi kurmuştur. 

Öte yandan, kırsal kesimde, taşımalı eğitimden yararlanan 630 000 çocuğa, her gün, öğle 
yemeği verilmektedir. Çocuklarda süt içme alışkanlığını yerleştirmek amacıyla, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, başlangıç olarak 4 ilimizde ilköğretim çocuklarına okul sütü projesini uygulamaya baş
lamıştır. 

Sosyal devletin başta gelen görevi, tüm çocuklara sağlıklı bir yaşam sunmaktadır. Sözlerimin 
başında belirttiğim gibi, Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşu ardından, daha 1920'li yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti bu görevi yerine 
getirmeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü hızlı ve verimli 
bir çalışma yapıyor. Çoğu kez, gecenin geç saatlerinde bile Meclis Televizyonunu açan yurttaş
larımız, Meclisimizi görev başında görüyorlar. Meclis çalışmaları bu tempoyla sürerse, inanıyorum 
ki, Türkiye'nin sorunları kısa sürede, büyük ölçüde çözülecektir ve Türkiyemiz dünyanın en geliş
miş ülkeleri arasında yer alacaktır, çocuklarımız da geleceğe daha sağlıklı bir ortamda hazırlanacak
lardır. 

Yüce Meclisimize saygılar, sevgili çocuklarımıza başarılar, sevgiler sunarım. (DSP ve Bakan
lar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar; MHP, ANAP, DYP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ecevit, teşekkür ederim. 

Şimdi, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli'nindir. 
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Buyurun Sayın Bahçeli. (MHP ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar; DSP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 
DEVLET BAHÇELİ (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Yük
sek Heyetinizi, temsilcisi olmakla iftihar ettiğimiz Yüce Milletimizi, varlığımızı ve çabalarımızı 
adadığımız sevgili çocuklarımızı, Partim ve şahsım adına en iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Bugün, muhteşem bir zafere imza atarak yeni bir tarih yazan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
82 nci yaşını kutluyoruz. Yine, millî devletimizin Ankara'da inşa edilişinin ilk büyük adımını ifade 
eden Yüce Meclisin kuruluşunun 82 nci yıldönümünü idrak ediyoruz. 

Bugün, ilk önce, bu kutsal vatanı kurtarıp, bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizin yav
rularının milletimizin hissiyatına ve şefkatine bırakılışını sembolize eden, daha sonra bütün dünya 
çocuklarının ortak bayramına dönüşen 23 Nisanı kutluyoruz. 

Böylesine güzel bir günü kutlarken, bu yıl biraz buruk olduğumuzu ifade etmeden geçmek 
mümkün değildir. Filistin'de, Afganistan'da ve dünyanın dört bir tarafında, bazen terörün, bazen 
yoksulluğun, bazen de uyuşturucu şebekelerinin ve sapkın eğilimlerin kurbanı olan çocukların var
lığı, bütün insanlığın yakın ilgisini beklemektedir. 

23 Nisanın bu açıdan bir vesile teşkil etmesini, başta UNICEF olmak üzere, bütün ilgili ulus
lararası kuruluşların daha aktif faaliyet içinde bulunmasını diliyor ve bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her kavramın, her kelimenin belirli bir anlamı vardır; ama, 
bazıları, diğerlerine göre daha fazla duygu ve tarih yüklüdür. Şüphesiz, Türk Milletinin millî 
hafızasında ve kelime hazinesinde, millî egemenliğin ayrı bir yeri ve önemi vardır; çünkü, millî 
egemenlik, sadece belirli bir siyasî ilkeyi işaret edip, bir yönetim biçiminin ayırt edici vasfını ifade 
etmez. Aynı zamanda Türk Milletinin Anadolu'da da yeniden şahlanışının, İstiklal Savaşımızın 
anahtar sözcüklerinden biridir. Sözün kısası, millî egemenliğin bizim tarihimizdeki ve toplumsal 
bilinçaltımızdaki karşılığı, millî direniştir, bağımsızlıktır, demokrasidir. 

Bilindiği üzere, 19 uncu Yüzyıl, bir yönüyle klasik emperyalizmin altın çağını yaşadığı bir 
zaman dilimini işaret eder. Şark meselesinin çözümünü, Anadolu'yu işgal ederek, Türk Milletinin 
tarih sahnesinden silinmesi olarak algılayanlar, planlarını uygulamaya koymuşlardır. Ancak, kar
şılarında milletimizin, Gazi Mustafa Kemal'in komutasında şekillenen çelik gibi bir iradesini ve 
direncini bulmuşlardır. Millî mücadelemiz bunun için sadece Anadolu topraklarının işgalcilerden 
temizlenmesini değil, sömürgeciliğe karşı bir meydan okumayı da ifade etmektedir. 

Gerek zorlu bir dönemde başarıya ulaşılmasında gerek İstiklal Savaşının evrensel sonuçlar 
doğurmasında, Meclisin, 23 Nisan 1920 tarihinde, işgal şartlarının ağırlığının hissedildiği bir 
dönemde teşekkül etmesinin rolü çok büyüktür. 

Geçen yüzyılın başında ortaya konan örnek davranışlar ve kararlılık, hiç şüphe yok ki, 
günümüz açısından da çok yönlü bir öneme ve değere sahiptir. 

Millî mücadele azmi ve metodu, bugün hem ülke ve millet olarak hem de insanlık olarak kar
şı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılmasında emsalsiz bir örnek, tükenmez bir ilham kaynağı 
oluşturmaktadır. Her şeyden önce altını çizmek gerekir ki, böyle bir örneği küçümsemek gibi, İlham 
kaynağı olma vasfını yok etmeye çalışmak da her zaman beyhude bir çaba olarak kalacaktır. Ülke 
ve millet olarak, yaşadığımız zorlukları fırsat bilen bazı iç ve dış çevrelerin unutmaması gereken ilk 
gerçek budur. Bilinmelidir ki, 23 Nisanın tarihî manası ve mesajları, Türkiye üzerinde hesapları 
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olanlardan daha çok, bizler için önemli ve önceliklidir. Tarihimizin boşa yaşanmamış bir tecrübe 
birikimi olması, bizim ondan çıkardığımız olumlu derslere ve geleceğe uzanabilme irademize ve 
yeteneğimize bağlıdır. Aksi takdirde, tarih, ne güçlü bir ilham kaynağı ne de geleceğe ışık tutan güç
lü bir ayna olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, tarihî ve ulvî bir mekânı, sadece milletimiz adına ve belir
li bir süre için paylaşan bizlerin, bu anlayışın zihinlerimizdeki tazeliğini sürekli korumakla mükel
lef olduğumuz açıktır. Çünkü, böyle bir zemin üzerinde ve manevî iklimde, vatanımız ve milletimiz 
için var olmanın ve hizmet etmenin paha biçilmez bir şerefi ve değeri vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, yeni yüzyılın başında ve hatta yeni bir çağın için
de bulunmamıza rağmen, yaşadığımız coğrafyanın ve dünyanın temel sorunları, geçen yüzyılın 
başındakilerden tamamen farklılaşmış değildir. Teknolojik, ekonomik gelişmelerin, ilişkilerimizde 
ve tüketim alışkanlıklarında bir dizi değişikliği beraberinde getirdiği, devletler ve milletlerarası et
kileşimi hızlandırdığı, bir gerçektir; fakat, insanoğlunun karşı karşıya bulunduğu sorunların 
doğasının değişmediği de bir o kadar gerçektir. Zaman, mekân ve mesafe algılamalarında ortaya 
çıkan farklılaşma, sorunların ve gelişmelerin de aynı ölçüde paylaşılmasını ve hissedilmesini 
beraberinde getirmektedir. Özellikle, merkezinde yer aldığımız coğrafya, iştah kabartmaya ve ilgi 
odağı olmaya devam etmekte, diğer yandan, bu alanlara yenileri eklenmektedir. Gerçekten de, iç ve 
dış sorun ve gelişmelerin iç içe geçme sürecindeki yoğunlaşmaya da işaret eden yeni dönemde, 
geleneksel duyarlılıklarımıza ve bilinen sorunlarımıza yenilerinin eklenmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Önce Bosna-Hersek ve Kosova, daha sonra Afganistan ve Ortadoğu sorunları karşısında, ister is
temez aldığımız konum, bu durumun en yeni ve çarpıcı örneklerini oluşturmaktadır. Diğer sıcak 
çatışma ve gerilim bölgelerini, istikrarsızlıklarını, yoksulluğun yaygınlığını, terörizmin etkinlik 
kapasitesinin genişlemesini, etnik ve dinî uyuşmazlıklar ve çatışmalar ile acımasız ekonomik 
rekabet ortamını göz önüne aldığımızda, bütün insanlığı ve tabiî, Türkiyemizi, çok zorlu ve sorun
lu bir dünyanın beklediği ortaya çıkmaktadır. 

İşte, bunun için, ülke sorunlarını süratle çözmek, daha donanımlı ve eğitimli nesiller yetiştir
mek, siyasî uzlaşma ve dayanışma yöntemlerini önemsemek çok gerekli hale gelmektedir. Ancak, 
buna rağmen, Türkiyemizin, hem siyasî hem de entelektüel zeminlerinde, daha hâlâ temel politika 
ve hedeflerde bile asgarî uzlaşma sıkıntısı çekiyor olmamız, bir yandan sıkıntılarımızı artırmakta, 
diğer yandan da zamanın akışına yetişme hızımızı düşürmektedir. 

Küreselleşme sürecinin, günlük hayatımızın her anından uluslararası ilişkilerin her boyutuna 
kadar etkisini hissettirdiği bir dönemde, millî ve küresel ölçekli bakış açıları ve çözüm önerileri 
geliştirmemiz giderek daha çok ihtiyaç haline gelmektedir. 

Bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımının stratejik bir faktör haline geldiği bir çağda, gerek 
siyasî partiler gerekse ülke ve devlet olarak çok daha hazırlıklı ve donanımlı olmamız gerektiği 
açıktır. Özellikle şu üç aslî faktörün böyle bir millî duyarlılığı ve atılımı zorlaştırdığını, dolayısıy
la, geciktirdiğini ifade etmek mümkündür: Birincisi, uzun yıllardır ülke gündemini sürekli meşgul 
eden ve millî enerjimizi tüketen temel ekonomik ve sosyal sorunların tam anlamıyla çözülememiş 
olmasıdır. İkincisi, uzlaşma ve rekabet arasındaki dengeyi, demokrasi ile düzen arasındaki ahengi 
bir türlü gözetemeyen, yine çözüm üretme yeteneğini geliştiremeyen siyaset etme pratiğimizin ve 
tartışma kültürümüzün olumsuz sonuçlarıdır. Üçüncüsü ise, yaşadığımız coğrafyanın siyasî, sosyal 
ve ekonomik açıdan ülkemize yüklediği maliyetlerin ve sorumlukların ağırlığıdır. 

Takdir edileceği üzere, son yıllarda dünyada en çok tartışılan ve derin felsefî boyutlara da sahip 
bulunan konuların başında, küresel kutuplaşmayı da beraberinde getiren yoksulluk sorunu ile 

- 6 6 3 -



T.B.M.M. B : 90 23 . 4 .2002 O : 1 

medeniyetler ve kültürler arası çatışma riski yer almaktadır. Bunlara, 11 Eylül trajedisinden sonra, 
güvenlik ve özgürlük tartışması da eklenmiş bulunmaktadır. 

İnsanlığın bugün geldiği noktada, özgürlük ve güvenlik denklemiyle boğuşmak değil, hem öz
gürlüklerimizi hem de güvenliğimizi olabildiğince geliştirmek ve teminat altına almak gerekir. Ak
si takdirde, yüzyıllardır tartışılan özgürlük ve eşitlik örneğinde olduğu gibi, sorunu çözmek ve aş
mak bir türlü mümkün olmayacaktır. 

İşte, ülkemizin jeopolitik ve jeokültürel konumu ile devraldığı tarihsel miras, istesek de is
temesek de, bizi, millet ve devlet olarak, bütün bu sorunların ve tartışmaların tam merkezine oturt
maktadır. Türkiyemiz, böyle bir dünyada ve süreçte millî varlığının paramparça olmasının yolunu 
açacak etnik tuzaklara ve ayrılıkçılık tohumlarının yeşermesine karşı, her zamankinden daha fazla 
dikkatli olmak zorundadır. Unutulmamalı ki, etnik farklılıkların ve mahallî kültürlerin millet olma 
irademizin yerini alması hali, demokratik hukuk devletimizi geliştirme kararlılığımızın göstergeleri 
değil, sadece ayakbağları olabilir. 

Dünyanın yaşadığı büyük siyasî tecrübeler bize göstermiştir ki, güçlü ve istikrarlı demok
rasilerin, asgarî müştereklerini kaybetmiş ve atomize olmuş toplumlarda hayat bulması mümkün 
değildir; çünkü, güçlü ve istikrarlı demokrasiler, ancak, millî ve demokratik yurttaşlık kültürünü 
geliştirebilen ve asgarî müşterekleri üzerinde titizlenen ülkelerde yükselmektedir. Dünyayı ve in
sanlık tarihini bu manada yeniden keşfetmek için uğraşmanın ya da küresel dinamikleri eksik ve 
yanlış okumanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Zaten, buna ayıracak zamanımız da, enerjimiz de 
yoktur. 

Ülkemizi 1920 yılına getiren gelişmeler, 23 Nisanın uhdesinde barındırdığı değer ve mesajlar, 
yine 23 Nisan 1920 sonrasında yaşananlar, bizim açımızdan, sadece bayram günlerinde hatırlanacak 
tarihî anılardan ibaret değildir. Her şeyden önce, Türkiyemizin ve Türk Milletinin varlığının 
tesadüflerin eseri olmadığını, bizlere ve dünyaya haykırmaktadır. 

Bütün bunlar, vatanımızın, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin emsalsiz kıymetini ve 
bedelini bizlere hatırlatan, kısaca, günümüze ve geleceğimize ışık tutan millî ve tarihî 
meşalelerimizdir. Bu meşaleler hiçbir zaman sönmeyecek, Aziz Milletimizin temsilcilerinin mekânı 
olan Yüce Meclis, bu ruh ve heyecanla Türkiyemizi daima ileriye taşıyacaktır; cumhuriyetimizin 
100 üncü yıldönümünde her açıdan bir lider Türkiye'ye kavuşmuş olmak için, aynı azim ve 
heyecanla çalışmalarına devam edecektir. İşte, o zaman, şehitlerimize ve gazilerimize karşı olan 
sorumluluklarımızı, çocuklarımıza olan görevlerimizi tam manasıyla yerine getirmiş olacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin ve İstiklal Savaşımızın başmimarı olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi 
bir kez daha rahmet ve minnet duygularımızla anıyor, Yüksek Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum. (MHP ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar; DSP, ANAP, DYP, SP ve AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bahçeli, teşekkür ederim. 

Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çil-
ler'indir. 

Buyurun Sayın Çiller. (DYP sıralarından alkışlar) 

DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI TANSU ÇİL
LER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer konuklar, televizyonları başında 
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bizi izleyen aziz vatandaşlarımız, Kıbrıslı kardeşlerimiz, bu anlamlı günün gerçek sahipleri sevgili 
çocuklarımız, dünya barışının ve kardeşlik idealinin temsilcileri olarak ağırladığımız dünya çocuk
ları; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, bayramınızı yürekten kutluyorum. 

23 Nisan 1920'de muhteşem bir irade tecelli etti ve bu kutsal Meclisin çatısı altında, tarihin al
tın sayfalarına nakşedildi. Bu irade, Türk Milletinin onuruydu, Türk Milletinin bağımsız ve hür 
yaşama kararlılığıydı. Ulu Önder Atatürk, Türk Milletini milletin azim ve kararının kurtaracağını, 
parlak bir deha ürünü olarak söylemişti. Bu azim ve karar, bu Meclisin çatısı altında bir bağımsız
lık savaşına başladı; başardı. Bu azim ve karar, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntıları, 
külleri arasından, taptaze, genç ve kuvvetli bir devletin doğuşuna öncülük etti ve başardı. Bu azim 
ve karar, modern ve güçlü bir milleti, çağdaş kurumları, çağdaş eğitimi, çağdaş ekonomiyi ve çağın 
zihniyetiyle kuşanmayı istedi ve başardı. Bu yüzden, 23 Nisan'da tecelli eden irade, göz kamaştırıcı, 
inanılmaz bir iradenin, azmin önsözüdür. Bu önsöz, azmettiği ve karar verdiği ve vaat ettiği soluk
suz başarıları haber vermiştir. 

Bu vesileyle, başta Ulu Önder Atatürk'ü, hür ve bağımsız yaşama ülküsü için canlarını veren 
aziz şehitlerimizi, bu kutsal çatı altında görev yapıp ebedî hayata intikal edenleri minnetle, rahmet
le ve şükranla anıyor, manevî huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve çok sevgili çocuklar; tarih, bizim öğretmenimizdir. 
Yaşadığınız her problemde, karşılaştığınız birçok fırsatta, bu öğretmen, size çareyi, doğruyu gös
terir. Tarih, bize şunu öğretiyor: Bu topraklarda bağımsız ve hür yaşamanın ağır bedelleri vardır. 
Yine, bu topraklarda, bu ağır bedelleri her an ödemeye hazır, büyük ve asil bir millet yaşamaktadır. 
Öyleyse, bu topraklarda siyaset yapanların, bu millet adına siyaset yapanların hata yapma lüksü 
yoktur; çünkü, bu topraklarda, hükmünü icra eden güçlü bir devlete ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan 1920'de, milletin azim ve kararı tecelli etti ve gereğini icra et
ti. Türk bayrağı, nazlı nazlı, misakımillî sınırları içinde dalgalanmaya başladı. Sonrasına bakın. Tür
kiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra, İzmir İktisat Kongresi toplandı. Hedef, ekonomik 
bağımsızlık savaşını başlatmaktı. Akıl dolu, öngörü dolu bir politikayla, dün savaş yaptığımız ül
kelerle ikili anlaşmalar imzalandı. Muasır medeniyet seviyesi, cumhuriyetin ideali olarak ilan edil
di. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Bu çabaların izini takip edip, bugün geldiğimiz yere bakınca, 
her birinin yüzde yüz haklı çıktığını görmek mümkündür. Bu çizilen ve haklılığı kanıtlanan rotalar 
bize göstermektedir ki, Türkiye, ekonomik olarak güçlü olmaya mahkûmdur; bunun yolu da, İzmir 
İktisat Kongresinde karara bağlandığı gibi, hür teşebbüsle mümkündür. Bugünün derin anlamı için
de, içinden geçtiğimiz ekonomik krizlerin siyasal anlamı üzerinde yeniden düşünmeliyiz. 
Ekonomisi zayıf, krizlerle boğuşan bir Türkiye, bölgesinde zayıf kalır, güvenliğini ve caydırıcılığını 
sağlayamaz. Ekonomik krizi, her şeyden önce, bir güvenlik sorunu olarak algılamak zorundayız; 
tıpkı, Atatürk'ün 1924'te tanımladığı gibi. Çıkış yolu da gösterilmiştir; serbest ve haklı rekabete 
dayalı pazar ekonomisi içinde bu güvenlik sorununu çözecek olan tek kesim, müteşebbislerdir. 
Şunu, genel bir uzlaşma içinde, herkesin kabul etmesi gerekir: Bugün, millî bağımsızlığımızı 
koruyacak ve sürdürecek cephenin en önünde görev yapan kahramanlar, müteşebbislerdir. Tür
kiye'yi yeniden güçlü ve müreffeh bir ülke yapacak olan onlardır; işsize iş, yoksula aş bulacak olan 
onlardır. Devlete düşen, bizlere düşen görev, serbest rekabetin önündeki engelleri temizlemek, 
müteşebbisin sırtındaki yükleri azaltmak; sahip oldukları imkânları, hiç olmazsa rekabet ettikleri 
diğer ülkelerle eşit hale getirmektir. 

Jeopolitiğimizin bize sunduğu imkânlara bakalım. Cumhuriyeti kuranların dün savaştıkları ül
kelerle askerî, siyasî ve ekonomik ittifaklar içinde yer almaları dün doğruydu, bugün için de doğ-
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rudur; Türkiye, Avrupa Birliğine girmelidir. Avrupa Birliğine girelim mi, girmeyelim mi diye bir 
tartışmaya girmek bile, tarihe ve geleceğimize büyük haksızlıktır. Türkiye, Avrupa Birliğine 
girecektir, haklarını bilgiyle arayarak girecektir ve özdeğerlerimizle girecektir. Türkiye'nin değiş
mez istikameti budur. Osmanlı Devletini kuran Osman Beyin istikameti buydu; bugün de budur. 
Türkiye'nin ekonomik zenginliği yakalaması, bölgede karşı konulmaz bir güç olarak yer alması, 
güvenliğini sağlam temellere oturtması, ancak ve ancak medenî ve demokrat dünya içinde yer al
masıyla mümkündür. Orada yer alması da, yine güçlü bir ekonomi ve haklı rekabet koşullarında, 
güven içinde üreten hür teşebbüsten geçmektedir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya, altın değerindeki 
jeopolitiğimiz, bize bu yolu göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, her 23 Nisanda, sadece, şanlı tarihimizle iftihar etmek, fedakâr, cefakâr 
atalarımızı rahmetle yad etmek için bir araya gelmiyoruz. 23 Nisan 1920'de çizilen rotanın, tarihin 
yüzde yüz doğru olduğunu ispatladığı rotanın neresindeyiz? Ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerekir? 
Bu sorulara da cevap bulmalıyız. Bugün, bu muhasebeyi yapmak için bir fırsattır, bir imkândır. 
Bugün, bu fırsatı kullanalım; millet ile Meclisi bir araya getirecek bir duruşla kendimizi sor
gulayalım. Millet, bu Mecliste, istediğini bulabiliyor mu? Millet memnun mu, rahat mı; işi, aşı var 
mı? Daha önemlisi, bağımsız bir Meclis, milletin bağımsız iradesi ve tercihleri doğrultusunda tam 
olarak işleyebiliyor mu? 

Uluslararası resmî rakamlar, Türkiye'yi, dünyada en hızlı küçülen, kişi başına geliri en hızlı 
düşen, en hızlı fakirlesin, enflasyon ve hayat pahalılığında birinci, 2000'li yıllarda milletinden top
ladığı verginin yüzde 30 oranındaki kısmını yolsuzluk ekonomisinde heba eden bir ülke olarak gös
teriyorsa, muasır medeniyetten söz etmek mümkün mü?! IMF'ye en borçlu ülke haline gelmiş bir 
ülkede yatırım yapılamıyorsa, "borç buluyoruz" diye övünülebilir mi?! Gençler, köylerde iş 
bulabiliyorlar mı? Kentlerde, üniversite mezunları, çağın gerektirdiği teknolojiyle, yepyeni iş dal
larında talep ediliyor mu? Daha 4-5 yıl önce, OECD'nin en hızlı büyüyen, rekabet eden, ihracat pat
laması yapan, üreten, işsizlik oranları Fransa'dan, İspanya'dan daha düşük, yatırım şampiyonu cen
net ülkemizde, bugün, üniversite mezunu gençlerimizin bile yüzde 36'sı kent merkezlerinde İş 
bulamıyorsa, bütün bu sıkıntıları geçmişin sorunları olarak sunmak mümkün mü?! Türkiye üretiyor 
mu, büyüyor mu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bugün, Türkiye'de, hür teşebbüs, haklı rekabet koşullarında 

dünyaya açılabiliyor mu; vergisi, primi, enerji fiyatları haklı rekabet koşullarında mı, yoksa, şart
ların ağırlığından yerli sermaye dışarıya mı kaçıyor veya daha kötüsü, kepenk mi kapatıyor?! 
Bugün, ülkemiz, büyüyen, yatırım yapan yıldız bir ülke olarak gözüküyor mu, yoksa, dünyadaki en 
kötü ekonomiye sahip iki ülkeden biri olarak mı algılanıyor?! Kıyasladığımızda, Arjantin bile enf
lasyonunu bizimkinin doksanda l'ine indirmişse, büyümesi bizimkinin 8-9 katı ise, kişi başına gelir 
bizimkinin 3-4 katı ise, güçlü bir ekonomiden bahsetmek mümkün müdür?! Ekonomik güçsüzlüğü 
ve iktisadî krizleri, bu coğrafyada, güvenlik ve caydırıcılık konularından bağımsız ele almak müm
kün mü?! 

Bugün, 23 Nisan Çocuk Bayramı. Ya çocuklarımız ne durumda? Onlara, daha fakirleşmiş, bor
cu çok daha fazla yükselmiş bir ülke bırakmıyor muyuz?! Eğitim ve sağlıkta Ürdün'den geri isek ve 
109 ülke içinde 105 inci sırayı alarak, kişi başına eğitime en az para harcayan 5 ülke arasına düş-
müşsek ve bebek ölümlerinde, Türkiye'den daha kötü durumda sadece birkaç Afrika ülkesi kalmış
sa ve Merve bebekler, doktor tescilli belgelerle açlıktan ölüyorsa, geleceğimizin sahiplerine karşı 
tarihî sorumluluğumuzdan nasıl kaçabiliriz?! 
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Bizi biz yapan toplumsal dokumuzdaki çürümeyi, geleneksel meziyetlerimizdeki erozyonu ve 
toplumdaki umutsuzluğu görebilmek için, daha kaç soyguna, kaç kapkaça, kaç cinayete, kaç in
tihara tarihin şahit olmasını bekleyeceğiz?! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23 Nisan 1920'den bize intikal eden; ama, çok uzağına 
düştüğümüz bir başka meziyet daha var. Bu haslet, bu ülkeye duyulan derin sevgiden, bağlılıktan, 
Türk Milletinin mensubu olmakla elde edilen onurdan beslenen heyecandır. Bu öyle bir heyecandır 
ki, imkânsızı başaran bir enerjinin kaynağıdır. İddialı olmayı, büyük düşünmeyi, geniş ufuklu ol
mayı ve başarılı olmayı sağlayan bir ateştir. Kırgınlıkları, düşmanlıkları bir kenara bırakıp, millî ül
küler etrafında kenetlenmeyi sağlayan, işte, bizim topraklarımıza özgü bir heyecandır bu. Bu 
heyecan, bir özgüvenin, bir kararlılığın ifadesidir. Çok daha önemlisi, karşı konulmaz bir cesaretin 
kendisidir. Bu heyecana ihtiyacımız var; bu heyecanın, dalga dalga bütün ülkeyi sarmasına, karşı 
konulmaz bir sel gibi her yeri kaplamasına ihtiyacımız var. Zoru kolaylaştıracak, imkânsızı müm
kün kılacak bir heyecan. Tepeden tırnağa büyük bir değişim hamlesine girişmek için ve başarmak 
için, bu heyecana ihtiyacımız var; bu güvene, özgüvene ihtiyacımız var. 

Üzerine ölü toprağı serpilmiş statükoyu yerle bir etmek ve 21 inci Yüzyılın diliyle, bütün dün
yaya bu yüce milletin yaratıcılığının, zekâsının, girişim gücünün heyecanını hissettirmek için, 23 
Nisan 1920'deki soylu heyecanı örnek almalıyız. 

Dünya tarihi göstermiştir ki, imkânsız denilen şeyleri başarma konusunda ayrıcalıklı olan bir 
tek millet vardır; Türk Milleti. (DYP sıralarından alkışlar) Bu Meclisin, bugün, bu millete tarih 
önünde bir borcu vardır. O da, demokrasinin, yeni bir başlangıcın ve yeni bir heyecanın önündeki 
engelleri kaldırmaktır. Siyasî parti ve seçim yasalarını değiştirip, hemen sandığa gitmek, tarihin bize 
verdiği derslerden çıkarılacak tek, ama, tek yoldur. 23 Nisan 1920 rotasının gereği, sadece budur. 

Yüce Milletimizin, aziz vatandaşlarımızın ve tüm memleket evlatlarının Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar; AK 
Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çiller, teşekkür ederim. 
Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yıl

mazındır. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar; Bakanlar Kurulu, DSP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, sev
gili çocuklar; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor; hepinizi sevgi ve say
gılarımla selamlıyorum. 

Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin hâkimiyeti kayıtsız şartsız elinde bulundurma konusundaki 
kararlılığının en çarpıcı örneğidir. Türk Milletinin Büyük Millet Meclisi önderliğinde başarıyla 
sonuçlandırdığı kurtuluş mücadelesi, geçtiğimiz yüzyılda bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. 
Lozan Antlaşmasıyla fizikî sınırları ortaya çıkan yeni Türk devletini, cumhuriyet ilan ederek, çağ
daş bir anlayışla, yeni baştan kurma ve işler haline getirme görevini de, yine, Büyük Millet Meclisi 
üstlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşundan çeyrek yüzyıl sonra, yine tarihî bir 
başarıya imza atarak, demokrasinin en temel müessesesi olan çokpartili sistemi de hayata geçirmiş
tir. Geride bıraktığımız 82 yıl boyunca, ülkemizi içerisine düştüğü her sıkıntılı durumdan kurtaran, 
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Türkiye'yi Atatürk'ün muasır medeniyet hedefine adım adım yaklaştıran da hep bu Meclis olmuş
tur. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin çağdaşlaşma çabaları 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu 
200 yıllık dönemde, çağdaşlaşmanın ölçüsü olarak hedef aldığımız Avrupa'da, her alanda, devrim 
niteliğinde büyük değişmeler ve gelişmeler yaşanmıştır. Milletimiz, bu büyük değişmelerin pek 
çoğunun, maalesef, gerisinde kalmıştır. Bu süreç içerisinde Avrupa'dan geri kalmadığımız en önem
li gelişme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bir ulus devleti olarak Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşudur. 23 Nisan 1920'de kurulan ilk Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin geleceğini belir
leyen çok önemli kararlar almış, Türkiye Cumhuriyetini çok sağlam temellere oturtmuştur. 

Millet iradesinin yegâne tecelligâhı olan Meclisimizin 82 yıllık tarihine baktığımızda, bu 
kurumun, kendisinin üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmediğini görürüz. Zaman zaman milletimizi 
yok sayanlar, onun iradesinin üstünlüğünü tanımak istemeyenler olmuştur; ama, milletimiz, her 
defasında, tercihini Yüce Meclisten yana koymuştur. Bugün de, milletimizi içerisinde bulunduğu 
sıkıntılardan kurtaracak olan irade ve kurum, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dünyadaki 
konumumuzu daha ileri düzeylere taşıyabilmek ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer 
alabilmek için, hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sahip çıkmalıyız. Millet iradesinin 
tecelligâhı olan bu kurumu, hak ettiği saygınlığa ve güvenilirliğe ulaştırma sorumluluğu hepimize 
aittir. 

Meclisin, milletvekillerinin ve bu kurumun, millet adına kullandığı iradenin küçümsenmesi, 
aslında, topyekûn milletin, cumhuriyetin ve demokrasinin hiçe sayılması demektir. Bu durumda, as
lında, saldırıya uğrayan, yara alan, Meclisin ve milletvekillerinin itibarı değildir, bizatihi halkın 
kendi kendini yönetme hakkı ve demokrasimizdir. Türkiye, demokrasiyle yönetildiği sürece, bu 
Meclis de, siyasî partiler de, siyasetçiler de Türkiye için vazgeçilmezdir. Demokrasimizin kalbi olan 
Meclisimiz, görevini üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirme çabası içindedir. 

Değerli milletvekilleri, Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisanın çocuklarımıza 
bayram olarak armağan edilmesi, rasgele değil, bilinçli bir seçimdir. Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını şeklî bir bayram olmaktan çıkarmak zorundayız. Öncelikle, 23 
Nisanları, millet iradesinin üstünlüğünü yeni nesillere anlatmanın bir vesilesi haline getirmeliyiz. 23 
Nisanlarda, çocuklarımıza, devleti korumanın, millete sahip çıkarak, onu yücelterek mümkün ol
duğunu öğretmeliyiz. 23 Nisanlarda, çocuklarımıza, cumhuriyeti korumanın, köhnemiş kalmış an
layış ve yöntemlerle değil, ancak 21 inci Yüzyılın dinamiklerini kavrayarak ve bu doğrultuda ken
dimizi yenileyerek mümkün olduğunu göstermeliyiz. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamadıkça, 
geleceğe ilişkin hiçbir hedefimizin başarısından emin olamayız. Bu çerçevede bize düşen görev, 
geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktır. 

Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi ifadesi, sadece eğitimle, okulla sınırlı bir kavram 
olarak görülmemelidir. Bu kavram, çocuklarımızın geleceğe hazır olmaları için bugünden kavuş
maları gereken bütün moral ve fizikî unsurları içine almaktadır. Devlet yönetiminden sağlığa, insan 
haklarından adlî sisteme, kent altyapısından özgürlüklere kadar her alanda çağdaş bir yapı kur
duğumuz zaman, çocuklarımızın geleceğini hazırlamış oluruz. Bu sistemin hem temeli hem de 
çatısı olan eğitim, ancak diğer fizikî ve moral unsurlarla birlikte anlamlıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiyi yerleştirme sürecinde elde ettiği birikimlerle, 1980'lerde, 
ekonomiden demokrasiye her alanda yeni açılımları gerçekleştirmenin arayışına girmiştir. Bu süreç
te alınan önemli mesafeye rağmen, maalesef, günümüz Türkiyesi, ekonomiden demokrasiye, her 
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alanda ciddî sıkıntıların kuşatması altındadır. Şimdi, önümüzde, bu sıkıntıları aşmamıza yardımcı 
olabilecek önemli bir fırsat vardır. Bu fırsat, Avrupa Birliği üyeliğidir. Avrupa Birliği üyeliği, 
Büyük Atatürk'ün tarif ettiği muasır medeniyet kavramının günümüzdeki izdüşümüdür; ama, Av
rupa Birliği üyeliği, tıpkı kurtuluş mücadelemiz, tıpkı cumhuriyetimizin ilanı, tıpkı demokrasiye 
adım atmamız gibi kendiliğinden olacak bir iş değildir. Bu, rahmetli Özal'ın uzun ince bir yol olarak 
tarif ettiği, zorlu bir mücadele sürecinin sonunda ulaşılabilecek bir hedeftir; çünkü, Avrupa Bir
liğine üyelik için her alanda ulaşmamız gereken kriterler vardır. Bu kriterler, sürekli itham altında 
kaldığımız demokrasi ve insan hakları konusundaki eksikliklerimizin giderilmesini, devlet 
yapımızın sağlıklı bir işleyişe kavuşabilmesini, ekonomimizin düze çıkmasını gerektirmektedir. 
Türkiye, diğer tüm hedefleri gibi Avrupa Birliği üyeliğini de, ancak, Meclis çatısı altında ortaya 
koyacağımız güçlü irade ve kararlılıkla gerçekleştirebilir. Öte yanda, Meclis çatısı altında alınan her 
karar, o andan itibaren, Türkiye'yi ve Türk Milletini bağlayıcı bir mahiyet kazanmaktadır. Büyük 
Millet Meclisimiz, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusunda hiçbir tereddüte yol açmayacak 
netlikte bir irade ortaya koymuştur. Devlet ve millet olarak birçok alanda altına girdiğimiz yüküm
lülük, bu iradenin doğal sonucudur. 

Bu çerçevede, bugüne kadar tarihî önemde adımlar attık; ama, henüz aşmamız gereken engel
ler vardır. İnanıyorum ki, Türkiye, Yüce Meclisimizin önderliğinde önümüzdeki dönemde bu en
gelleri de aşacak, ülke bütünlüğünden ve cumhuriyetin temel ilkelerinden zerrece ödün vermeden 
bu büyük uygarlık projesini gerçekleştirecektir. 

Bu düşüncelerle, milletimizin, onların temsilcileri olan milletvekillerimizin ve çocuklarımızın 
23 Nisan Bayramını bir kez daha kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından ayakta alkışlar; DSP, MHP, DYP, SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, teşekkür ederim. 

Şimdi, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu Başkanı Sayın Bülent Arınç'ındır. 
Buyurun Sayın Arınç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MECLİS GRUBU BAŞKANI BÜLENT ARINÇ 
(Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 82 nci 
yıldönümünü kutladığımız bu özel ve anlamlı günde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubumuz adına, 
Yüce Heyetinizi saygılarla selamlıyorum; bu vesileyle, milletimizin Ulusal Egemenlik Bayramını, 
çocuklarımızın Çocuk Bayramını yürekten kutluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar cumhuriyetimiz, resmen 29 Ekim 1923'te kurulmuşsa da, as
lında, Türkiye Cumhuriyetinin temeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920'de 
atılmıştır. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın kapanması, İstanbul Hükümetinin işgal altındaki İstan
bul'da işlevsiz kalması, bütün ümitlerin Anadolu'ya bağlanması sonucunu doğurmuştu. Mustafa 
Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye adına, bütün yurt çapında mülkî ve askerî makamlara iletilmek 
üzere yayımladığı genelgede, Meclisimizin, 23 Nisan 1920 günü, Hacı Bayram Camiinde kılınacak 
cuma namazından sonra, vatanın ve milletin kurtuluşu, mutluluğu ve istiklali için edilecek dualarla 
açılacağı ifade edilmişti. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, o tarihte, halkımızın büyük coş
kusuyla ve Anadolu'nun bütün kesimlerinin temsiliyle, bu dualarla, bu ümitlerle açıldı. 

Sözümün burasında, Birinci Büyük Millet Meclisimizin, yani 23 Nisan 1920 ile 16 Nisan 1923 
tarihi arasındaki döneminden birkaç anekdot hatırlatmak istiyorum; çünkü, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi, özellikle Birinci Meclis, İstiklal Harbimizi yapan Meclisimizdir, gazi Meclisimizdir; bugün 
de, bizim, aynen Birinci Meclis gibi, o ruhla, o şuurla, o azimle çalışmamız gerekiyor. 

Birinci Mecliste, seçilmiş 403 milletvekili vardı; 437 idi, ancak, fiilî başlayan 403 oldu. Bun
ların 88'i Osmanlı Mebusan Meclisinden intikal etti. 66 seçim çevresinden geldiler. İçlerinde top
lumun bütün kesimlerini tahsilleriyle, dirayetleriyle temsil edenler de vardı; Dersim Mebusu Diyab 
Ağa'dan, Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendiye kadar, Malatya Mebusu Hacı Bedir Ağa'dan, 
Burdur Mebusu Mehmet Akif Beye kadar, Hakkâri Mebusu Seyid Taha Efendiden bir başkasına 
kadar. 157'si yüksekokul mezunuydu, 44*ü idadi -lise- mezunuydu, 78'i medrese mezunuydu, 102'si 
rüştiye mezunuydu, 5'i ilkokul mezunuydu, 17'si özel tahsilliydi. Çok enteresan -onu da nakletmiş 
olayım- 72"sinin adı Mehmet idi, 3 Tinin adı Ahmet idi, 30'unun adı Mustafa idi, 19'u Ali idi, 17'si 
Hasan idi, 16'sı Hüseyin idi, geri kalanların da hepsi bizim isimlerimiz gibiydi. 

İki nokta dikkatimi çekti; yaşı 30'un altında olan 11 milletvekili var. Bunlardan en genci Oltu 
Mebusu Yasin Efendi, yaşı da 25. Seçme yaşını indiren, ama, seçilme yaşını hâlâ 25'e getiremeyen 
bizim Meclisimiz için çok önemli bir anekdot. Gençlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz ve 
seçilme yaşını süratle 25'e indirilmeliyiz. O Mecliste 12 mebus devamsızlıktan dolayı üyelikten 
düşürülmüştü. Bu da, bazılarının kulağına hoş gelebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Mücadele, halkın ruh ve mana dünyası, tarihten gelen hür ve 
bağımsız yaşama arzusu iyi tespit edilerek ve bu inanç harekete geçirilerek yapılmıştır. Millî 
Mücadele, uzun süren savaşlar sonucu bitmiş tükenmiş, işgal orduları tarafından âdeta boğazına 
basılmış bir milletin haysiyet ve iman mücadelesidir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" isimli eserinde en çok geçen 
ve üzerinde ısrarla durulan kavramlardan birisi, şüphesiz, hâkimiyeti milliyedir. "Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir" cümlesi, bu kavramı taçlandıran bir vecizedir. Uzun süren saltanat yılların
dan sonra cumhurî bir yönetimin kabul edilmesi, takdir edilir ki çok kolay olmamıştır. Esasen Müs
lüman bir topluma en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğu, ülkemizde Yeni Osmanlılar 
hareketinden beri hep tartışılmıştır. Asrı Saadette, Hz. Peygamberin saltanat modelini benim
sememesi ve kendisinden sonra gelen dört halifenin seçimle işbaşına gelmiş olmaları, bu iddianın 
en çarpıcı ispatı olarak zikredilmektedir. Dört halife döneminden sonra İslam toplumlarında sal
tanatın hâkim olması, sonraki asırlara da yansıyacak despot yönetimlerin başlangıcı olarak kabul 
edilmektedir. 

Kendisine Kur'an gibi bir kitap gönderilmesine rağmen, Hz. Peygambere, Âli İmran Suresinde 
"yaptığın işlerde onlarla istişare et" emri verilmişti. Yine, bir başka surede İslam toplumundan söz 
edilirken "onlar, meseleleri kendi aralarında istişare ederler" mealindeki bir başka ayet, Müslüman 
bir topluluk için monarşinin, tek adam yönetiminin kesinlikle reddedildiği anlamına gelir. Gerek 
inançlarımız gerekse bir parçası olmak için gayret gösterdiğimiz medenî dünyanın vazgeçilmez 
kabul ettiği değerler, bizim parlamenter demokrasiyi tercih etmemizi zarurî kılar. Türkiye, halkının 
ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak İslam ile demokrasi arasında zannedildiğinin aksine 
bir çatışma olmadığını ortaya koyabilirse, işte o zaman, bugün çoğu monarşik yönetimlerin baskısı 
altında yaşayan İslam ülkelerine de gerçek anlamda bir örnek olabilir. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, yeryüzünde temelde iki çeşit yönetim biçimi vardır; 
monarşi ve cumhuriyet. Bir ülke tek adam tarafından idare ediliyorsa, idare bir ailenin, bir 
hanedanın fertleri arasında el değiştiriyorsa, buradaki yönetim biçimi monarşidir. Öte yandan, dev
let başkanları halk tarafından seçiliyor, ülkenin yönetimi bir ailenin, bir hanedanın tekelinde değil
se, orada cumhuriyet vardır. 
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Monarşiler ve cumhuriyetler taşıdıkları bazı vasıflardan dolayı çeşit çeşittirler. Monarşiyle bir
likte ülkede söz sahibi, esas yöneten konumunda bir parlamento varsa, orada meşrutî monarşi var 
demektir. 

Günümüzde yeryüzünde dört çeşit cumhuriyet sayılabilir; bunlar: Oligarşik cumhuriyetler, sos
yalist cumhuriyetler, teokratik cumhuriyetler ve demokratik cumhuriyetlerdir. Suriye, Irak, Libya 
gibi ülkeler birinci kategoriye; Çin, Küba gibi ülkeler ikinci kategoriye; İsrail, İran gibi ülkeler 
üçüncü kategoriye; Fransa, İsviçre, İtalya gibi ülkeler de dördüncü kategoriye sokulabilir. 

Bizim toplumumuz demokrasiyi cumhuriyetten önce tanımıştır. 1876'da ilan edilen meşrutiyet
ten sonra Meclisi Mebusan toplanmış; ama, bu ilk teşebbüs çok kısa ömürlü olmuştur. İkinci Meş
rutiyetten sonra Türk toplumu, eğri aksak da olsa, demokrasiyle yeniden tanışmıştır. Meşrutiyet, 
Arapça bir kelime olup, devlet başkanının anayasal bazı şartlar ve prensiplerle sınırlandırılmasına 
dayalı yönetim şekli demektir; cumhuriyetle arasındaki fark, saltanatın devamına ruhsat vermesidir. 
Dünyada bugün meşruti yönetime sahip birçok medenî ülke vardır, örneğin, İngiltere, İspanya, Hol
landa, Belçika, Danimarka, İsveç gibi ülkeler hâlâ kral ve kraliçelerini muhafaza ederler; yani, res
men krallıktırlar; ancak, demokrasinin tam olarak tadını çıkaran ülkelerdir. Hatta, İngiltere demok
rasinin beşiği kabul edilir. 

O halde, bir ülkenin yönetim şeklinin... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, bir arkadaşımız rahatsızlandı; uygunsa, bir 
iki dakika ara lütfederseniz. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.08 

© 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.15 
BAŞKAN: Ömer İZGİ 

KÂTİP ÜYELER : Sebahattın KARAKELLE (Erzincan), Melda BAYER (Ankara) 

m 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 

açıyorum. 

Adana Milletvekilimiz Mehmet Ali Bilici'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar 
diliyorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri (Devam) 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu Başkanı Sayın Bülent Arınç'ı konuş
malarını tamamlamak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Arınç. 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MECLİS GRUBU BAŞKANI BÜLENT ARINÇ 
(Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben de, çok değerli arkadaşımız Adana Millet
vekilimiz Sayın Bilici'ye Allah'tan acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun. 

Sözlerimi toparlamak ve tamamlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, o halde, bir ülkenin yönetim şeklinin ismen ne olduğundan çok, oradaki 
uygulama ve öz önemlidir. Hukuk mantığında "isim değiştirmekle gerçek değiştirilemez" diye bir 
kural vardır. O halde, bizim cumhuriyetimizin de isimde kalmaması için, gerçekten cumhura dayalı 
olması için gereken hassasiyet gösterilmelidir. Cumhuriyetimize derinlikli bir içerik kazandırılması 
ise, onun ancak demokrasiyle taçlandırılmasını gerektirir. 

Değerli arkadaşlarım, AK Parti programındaki şu cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum: "Cum
huriyet, binlerce yıllık tarihimiz içerisinde elde ettiğimiz kazançların en önemiilerindendir. Bütün 
gayretlere ve gelişmelere rağmen AK Parti, cumhuriyetimizin demokratik bir cumhuriyet olması 
için bugüne kadar alınan mesafenin çok yetersiz olduğuna inanmaktadır." 

İşleyen bir demokraside, bireysel akıl değil, kolektif akıl ülke yönetiminde söz sahibidir. Mil
lî Hakimiyet Bayramını, Millet Meclisimizin kuruluş yıldönümünü kutladığımız şu günde, milletin, 
ülke yönetimine ne kadar hâkim olduğunu sorgulamak durumundayız. Bu özel günler, bayramlar, 
milletçe hepimiz için sevinç, kıvanç ve coşku vesilesidir; ancak, bugünler, aynı zamanda özeleştiri 
yapmamız, aynanın karşısına geçmemiz, eksiklerimizi, sistemimizdeki aksaklıkları görmemiz için 
de birer vesile olmalıdır. Yoksa, sadece seremoni olsun diye burada hamaset yapmamızın, okul 
merasimlerinde söylenen şeyleri tekrar etmemizin hiç mi hiç önemi yoktur. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce de ifade ettim; milletin kendi yönetimine sahip olması, yani, 
Millet Meclisinin kuruluşu, cumhuriyetten de öncedir. Dolayısıyla, milletin egemenlik hakkının 
bugün nasıl kullanıldığını, mutlaka ama mutlaka, masaya yatırmak zorundayız. Millet, egemenlik 
hakkını, bugün, biz temsilcileri vasıtasıyla ne kadar kullanabiliyor; ülkemizde, hukukun üstün-
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lüğünden mi yoksa üstünlerin hukukundan mı söz edilebilir; bütün bunların sorgulanması lazım. 
Demokrasiyi içine sindiremeyen, ancak, sözde demokrat bazı çevreler, her vesileyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ve milletin vekillerini tahkir ve tezyif ediyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki, 
bugün, siyaset kurumu saldırılarla karşı karşıyadır. 

Değerli arkadaşlarım, böyle özel günlerde, bir bayram coşkusu yaşadığımız günlerde, bir
birimizi alabildiğine eleştirmenin, iktidar ve muhalefet partileri olarak birbirimize çatmanın ve 
polemik yapmanın çok yanlış olduğunu bilerek sözlerime devam ediyorum. Bugünlerde hepimiz, el 
ele vermenin, millet olma şuuruna ermenin ve içinde bulunduğumuz krizlerden yine milletçe 
beraberce çıkmanın, iktidarıyla muhalefetiyle, millet iradesinin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde ortak değerlerimizi güçlendirmenin zamanıdır. Dolayısıyla, geçmişte, bazı 23 
Nisan törenlerinde, bazı sayın genel başkanların çok acı eleştiriler yaptıklarını, polemikler yaptık
larını üzüntüyle hatırlıyorum. Ancak, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu önemli olan 
bilince erişmiş ve yapılması gerekeni en güzel şekilde yapmaya çalışır bir görüntü içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tıpkı Birinci Meclisteki ruh ve kararlılık
la çalışmalıdır. Birinci Mecliste, birinci grupla muhalif olan ikinci grup arasındaki münazara ve 
münakaşalar, çoğunlukla bugüne örnek teşkil edecek detaylar içermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, dünyanın kenar mahallelerinde bir varoş ülke olarak 
yaşayamaz. Kendi hegemonyalarının devamı için bunun böyle olmasını isteyen bütün kişi ve çev
relerin bu habis arzusu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçmişte var olan, bugün de var olan çelik 
iradesine çarpmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, millî mücadeleyi yapan bu Meclis, Av
rupa Birliğine girmek için de elbette gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Millet iradesini hiçe sayan 
sipariş kanun tasarı ve tekliflerini, elbette, hepimiz, elimizin tersiyle kenara itmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını, geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımız için büyük bir isabetle bayram günü olarak ilan eden Atatürk'e ve Millî Mücadelede 
emeği geçmiş olan herkese ve Birinci Meclisimizden bugünkü Meclise kadar, aziz milletimizin 
temsilciliğini yapmış olan merhum milletvekillerimize, tekrar, huzurlarınızda rahmet dilerken, 
hayatta olanlarına sağlık ve uzun ömürler diler, minnet ve şükranla saygılar sunarız. 

Demokrasisi gerçek anlamda işleyen, insanı mutlu, kendisi müreffeh, insan haklarının çiğnen-
mediği, din ve vicdan özgürlüğü önünde hiçbir engelin bulunmadığı, çocukların çatışma ve şiddet 
kurbanı olmadığı, Meclisi, gerçek anlamda, sadece ve sadece millet iradesine dayalı olarak karar 
veren, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün hâkim olduğu, kuvvetlinin haklı olduğu değil, haklının 
kuvvetli olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti özlemi ve temennisiyle, Yüce Heyetinize, sevgili çocuk
larımıza ve aziz milletimize şahsım ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına en derin saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arınç, teşekkür ederim. 

Şimdi, söz sırası, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Recai Kutan'ın-
dır. 

Buyurun Sayın Kutan. (SP sıralarından ayakta alkışlar) 

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI MEHMET RECAİ 
KUTAN (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklar, televizyon
larından bizi izleyen aziz vatandaşlarım, kendilerine bayram armağan edilen sevgili çocuklarımız; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82 nci yıldönümünde hepinizi saygı ve sevgiyle 
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selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, başta çocuklarımız olmak üzere tüm 
vatandaşlarımıza hayırlı olsun, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun. 

Ben de konuşmamın başında, biraz evvel bir rahatsızlık geçiren Adana Milletvekili Sayın 
Bilici'ye Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye'de Çocuk Bayramını kutlarken Filistinli çocukları 
hatırlamamak mümkün değil. Bombaların kömüre çevirdiği çocuk bedenleri, yerle bir edilen 
Cenin'de enkazların arasında anne ve babalarını arayan Filistinli çocukları hatırlıyor ve bağımsız
lık, millî egemenlik ve barışın ne kadar önemli olduğunu anlıyor, bize bu bağımsız güzel ülkeyi ar
mağan edenlere, şehit ve gazilerimize karşı minnet duygularıyla doluyorum. Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle ve şükranla anıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, imparatorluğun parçalandığı, Anadolu 
topraklarının bile işgal edildiği, orduların dağıtıldığı, milletin yorgun ve güçsüz düşürüldüğü bir or
tamda kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, sadece vatanın işgalden kurtarıl
ması ve bağımsızlık kararlılığının değil, aynı zamanda ülkenin nasıl yönetileceğinin de ifadesidir. 
Nitekim, 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis, İstiklal Savaşını büyük bir kararlılıkla yürütmüş, ülkeyi 
düşmanlardan temizlemiş ve Anadolu toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş
tur. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran temel felsefe millî egemenlik düşüncesidir. Buradaki 
"millî" kelimesi, bu topraklara, bu millete ait olanları işaret ettiği kadar, milletin geleceğini belir
leyecek olan iradeyi de gösterir ki, o irade, milletin iradesidir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir" sözü, milletin geleceğiyle ilgili kararları milletin alacağı anlamına gelir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önemi ve yüceliği, millete ait olan egemenlik hakkını millet adına kullanmasından 
geliyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında, dönemin şartları gereği, belki temsil konusunda bazı teknik 
sorunlar vardı; ama, egemenliğin kimler tarafından nasıl kullanılacağı tartışmasız bir şekilde belliy
di; egemenliği millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanacaktır. Bu durum, 1924 
Anayasasının 3 ve 4 üncü maddelerinde şu şekilde vazedilmiştir: "Hâkimiyet, bilakaydü şart mil
letindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakikî mümessili olup, millet namına 
hakkı hâkimiyeti istimal eder." 

Değerli milletvekilleri, 1946'da parlamenter demokratik sisteme geçilmiş, milletvekillerinin 
çok partinin katılacağı serbest seçimlerle seçilmesi ilkesi getirilerek temsil sorunu çözülmüştür. Ne 
var ki, milletin henüz egemenliği kullanacak olgunlukta olmadığını düşünenler, vesayet sisteminde 
ısrar etmişlerdir. Nitekim, 1924 Anayasasından farklı olarak 1961 ve 1982 Anayasalarında "Türk 
milleti, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır" denilerek, 
egemenlik hakkının kullanılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi sınırlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, milletin bağımsızlığı, bütünlüğü, ülkenin bölünmezliği ve egemenliğin 
kayıtsız şartsız milletin olması demek olan cumhuriyet konusunda kimsenin bir itirazı olamaz, ol
mamalıdır. Temel hedef, toplumun refahı, huzur ve mutluluğu olduğuna göre, millet nezdinde dev
letin meşruiyeti, refah, huzur ve mutluluğun koşullarını hazırlamaktan geçer. Tarihi belirleyen in
sanoğlunun huzur ve mutluluk arayışıdır. Huzur ve mutluluğu getirecek olan yönetim şeklinin 
bulunması için, insanlık, büyük tecrübeler yaşamış, büyük bedeller ödemiştir. Bugün insan huzur ve 
mutluluğu için en uygun yönetim biçiminin demokrasi olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. 

Demokrasi, halk yönetimidir. Demokrasi, kamu işlerinin, özgür yurttaşların iradesi doğrul
tusunda belirlenecek politikalara göre, yine, yurttaşların yakın takip ve gözetimi altında yürütül
mesidir. Bir sistemin demokrasi olabilmesi için, yurttaşların serbest iradeleri önünde engel bulun-
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mamalıdır. İfade özgürlüğü demokrasinin özüdür. İfade özgürlüğünün bulunmadığı bir ortamda 
demokrasiden de söz edilemez. Demokrasilerde, kamu politikalarıyla ilgili temel kararlar, halkın 
seçilmiş temsilcileri tarafından alınır. Egemenliğin kullanılması noktasında, halkın seçilmiş temsil
cilerinin ortakları yoktur. Demokrasilerde, seçilmişlerin üstünlüğü esastır. 

Millet, iradesini, sivil ve siyasî organizasyonlar yoluyla belli eder. Siyasî partiler, parlamenter 
demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurlarıdır; bu nedenle, barışçı yöntemleri kullanan her siyasî 
partinin tam bir anayasal güvence altında olması gerekir. Bir çoğunluk yönetimi olan demokraside, 
kamu politikaları çoğunluk kararına göre belirlenir; ancak, ne kadar büyük olursa olsun çoğunluğun 
da yetkisi sınırlıdır. Anayasal demokraside, sınırsız iktidardan söz edilemez. Anayasal demokraside, 
egemenliği kullanma ve yönetme işlevinin alanı temel özgürlükler ve hukuk devletinin gerekleriy
le sınırlıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal pek çok 
sorunu var. Geniş toplum kesimleri temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. İçine düş
tüğümüz ekonomik kriz, derinleşmeye ve kronikleşmeye devam ediyor. 

İnsan hakları konusunda, yasa ve uygulamalardan kaynaklanan büyük sıkıntılar var. Ülkenin 
bir kısmında da, milyonlarca vatandaşımız, çeyrek yüzyıla yakın bir süreden beri olağandışı hal 
cenderesine sıkışıp kalmıştır. 

Yargıda da büyük sorunlar var. İnsanımız, herhangi bir haksızlığa uğradığında, hakkının 
zamanında ve olduğu gibi teslim edileceğinden emin değildir. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet tarihinde, siyaset kurumunun bu kadar yıpratıldığı başka bir 
dönem olmamıştır. Parlamento ve milletvekillerine saldırmak ve hakaret etmek, artık, vakayi 
adiyeden olmuştur. 

Açılışının 82 nci yılını kutladığımız bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bu milletin kür
süsünden herkese sesleniyorum: Evet, durum iç açıcı değildir. Millet olarak zor şartlarla karşı kar-
şıyayız. Bu zorlukları, krizleri ve sıkıntıları aşmak zorundayız. Bu zorlukları aşacak olan, milletin 
kendisi ve onun demokratik forumu olan bu Parlamentodur. Bu, 82 yıl önce böyle olmuştur, bugün 
de böyle olacaktır. İşte, 23 Nisan 1920'nin verdiği en önemli mesaj budur. Nihaî irade ve karar 
sahibi olan millettir, yurttaşlardır. Kimse, milletin kendisinden daha güçlü, hiçbir maslahat, insan 
hakları, hukuk ve adaletten daha değerli değildir. 

Değerli milletvekilleri, kim, sorun olarak, parlamenter demokratik sistemi ve siyaset kurumunu 
görüyorsa, iyi niyetli değildir. Türkiye'nin temel sorunu, anayasal demokrasisinin tam olarak inşa 
edilememesidir. Ekonomik veya toplumsal yasalardan ya da uygulamalardan kaynaklanan bütün 
sıkıntılar, gerginlikler ve çatışmalar, demokrasi eksikliğine bağlıdır. Demokrasimizi vesayetten kur
tarmalıyız. Hiçbir endişe, sorun ve mülahaza, demokrasiyi, demokratikleşmeyi ötelemenin bahanesi 
olamaz. Demokrasinin, milletin bağımsızlığı, bütünlüğü, ülkenin bölünmezliği ve cumhuriyet ya da 
cumhuriyetin temel ilkeleri için tehlikeli olabileceğini düşünmek yanlıştır. Sivil ve siyasî özgürlük
lerin önündeki engelleri derhal kaldırmalıyız. Hukuk devleti olmadan; yani, devlet otoritesini 
hukukla sınırlamadan demokrasi inşa edilemez. Hukuk, kişisel ve toplumsal hayatı düzenlemekten 
çok, sivil toplum karşısında devleti sınırlamak ve kayıtlamak için vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 82 nci yılını kutladığımız bugün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyeleri olarak, anayasal demokrasinin inşası için kararlılığımızı göstermek 
durumundayız. Sorunlar ne kadar fazla olursa olsun, güçlüklerimiz ne kadar çok olursa olsun, mil-
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let olarak bunları aşacak imkânlara sahibiz. Yeter ki, 82 yıl önce olduğu gibi, bütün bunları yapacak 
tek gücün millet olduğu konusunda tereddüt göstermeyelim. 

Sözlerime burada son verirken, başta çocuklarımız olmak üzere, tüm milletin Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramını tekrar tebrik ediyor, bugünün, milletimiz ve insanlık için barış ve esenliğe 
vesile olmasını diliyorum. (SP sıralarından ayakta alkışlar; DSP, MHP, ANAP, DYP ve AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kutan, teşekkür ederim. 
Son söz, Toplumcu Demokratik Parti Genel Başkanı Sayın Sema Pişkinsüt'ün. 
Buyurun Sayın Pişkinsüt. (TDP sıralarından alkışlar) 
TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ GENEL BAŞKANI SEMA TUTAR PİŞKİNSÜT (Ay

dın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, sevgili yurttaşlarım; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının 82 nci yıldönümünde, sevgili çocuklarımızın, tüm ulusumuzun Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum; Meclisimizin bütün üyelerine, konuk
larımıza şahsım ve Toplumcu Demokratik Parti adına saygılarımı sunuyorum. 

Biraz önce küçük bir rahatsızlık geçirerek tekrar aramıza gelen Sayın Bilici'ye bir kez daha 
geçmiş olsun diyorum. 

Bilindiği gibi, egemenlik, yönetme gücüdür. Modern çağda, egemenliğin kaynağı, gökyüzün
den, ilahî güçlerden yeryüzüne indirilmiş, uluslara verilerek dünyevîleştirilmiştir. Büyük bir dev
rimi ifade eden böyle bir değişikliği ülkemizde gerçekleştiren, başta Atatürk olmak üzere, Birinci 
Meclisin tüm üyelerini saygıyla anıyorum. 

Kürsünün arkasında yazan "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmü, cumhuriyetimizin 
temel taşı olduğu kadar, modern bir idare ve yaşam biçimi olan demokrasinin de ana ilkesidir. 
Egemenlik, milletin olmasına milletindir de, acaba, bugün kimin elindedir?! 

23 Nisanların gerçek önemi, Büyük Meclisin anlam ve işlevinin ne olması gerektiği yanında, 
ne durumda olunduğunun özeleştirisinin yapılmasıyla en iyi şekilde ortaya konulabilir. Ben, bugün 
bunu yapmaya çalışacağım. 

Egemenliğin, gerçek anlamda ulus tarafından kullanılabilmesi için bazı koşulların yerine 
getirilmesi gerekir. Bunların en başında, bağımsız bir ülke olma koşulu gelmektedir. Ayrıca, siyasal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların da oluşması gerekir. Bu koşulların gerçekleştirilmesinin 
temeli demokrasidir. Bugün, bu açılardan ciddî sorunlarla karşı karşıyayız. Demokratik gelenek ve 
görenekler yerleştirilememiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal egemenliğin siyasal alanda karşılaştığı sorunlara 
baktığımızda, egemenliğin kullanılmasının en önemli aracı olan temsilî demokrasinin Türkiye'de iş
lemediğini görmekteyiz. Bugün, temsili demokrasi, neredeyse, efendilerin, halkın kendisine efen
diler seçtirmesine dönüştürülmüştür. Oysa, biz, 23 Nisan 1920'de efendiler düzenine son vermiştik 
ve efendilerin olduğu bir toplumda, ulusal egemenlikten, ulusal bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini 
de çok iyi bilmekteyiz. Güç dağılımını düzeltmek, siyasî açıdan halkı güçlü kılmak, iktidarın da 
sınırlandırıldığı hukuk devletinin işlerliğini sağlamak gerekir. 

Bugün Anayasada "demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları" olarak tanımlanan siyasî 
partilerimiz, bu işlevlerini yerine getirmekten uzaktır. Bu durumu yaratan, Siyasî Partiler Yasası ve 
Seçim Yasasıdır. İktidar olmuş partilerimiz, bu yasaları eleştirir gözükürken, parti başkanlarına 
tanınan olağanüstü yetkiler ve antidemokratik olanaklar kullanılmaya devam edilmekte ve kişisel 
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yönetimlerin doğmasına neden olunmaktadır. Halk dilinde karşılığını "liderler sultası" olarak bulan 
bu durum, ulusal egemenliğe açık müdahaledir. Bunun için, halk, bugün, sokaklarda, benim millet
vekilim kim tartışmasını yapmaktadır. Yıllardır bu yasaların değiştirilmemesinin sebebi, egemen
liğin gerçek sahiplerinin eline geçeceği korkusu mudur? Ama, siyaset, halktan kopuk ve halktan 
korkutarak yapılamaz. 

Yürütmenin yasama üzerindeki baskın konumu, ulus egemenliğinin gerçekleştirilmesinin 
önünde bir diğer engeldir. Parlamentonun açık ve çalışıyor olması, ulusal egemenliğin kullanıldığı 
anlamına asla gelmemektedir. Hükümetin sürekli övünme konusu yaptığı Parlamentoyu çalıştırarak 
çok sayıda yasa çıkarmak, IMF'ye Parlamentonun yetkisindeki konularda söz vermek, onbeş günde 
onbeş yasa çıkarılacağının taahhüt edilmesi, ulusal egemenlikle asla bağdaşmamaktadır. 

Sayın Başbakan, 23 Nisan 1993'te, bu kürsüden yaptıkları konuşmada, çok haklı olarak "dış 
güçlerin çıkarları veya tutumlarıyla, ulusun haklan ve yararı çeliştiğinde, dünya ile ters düşmeyi de 
göze alabilmek ve gereğinde bütün dünyaya karşı ulusal iradeyi seferber edebilmek gerekir; Atatürk 
bunu yapmıştır" diyordu. Evet, Atatürk bunu yapmıştı; ancak, bu haklı sözler, bugünkü uy
gulamalara uymamaktadır 

Yine, siyasetteki kirlenmeye de son veremedik. Oysa, temiz siyaset, ulusal egemenliğin en 
büyük güvencelerinden birisidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal egemenliğin sosyal alanda karşılaştığı sorunlara 
baktığımızda, özellikle son 22 yıldır izlenen yanlış politikalar sosyal devleti geriletmiş; paran kadar 
eğitim, paran kadar sağlık, paran kadar sosyal güvenlik, paran kadar hukuk anlayışını yerleştirerek, 
sosyal yapıyı tahrip etmiş ve bölünmelere neden olmuştur. Oysa, uygar toplumlarda eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik insan hakları kapsamındadır. 

Sosyal devlet ve sosyal politikalar, geleneklere, göreneklere, dinsel inançlara, vicdanlara, 
hamiyetli ellerin bağışlarına bırakılmayacak kadar ciddî konulardır. Fırsat eşitliği, ulusal egemen
liğin gerçekleştirilmesinin, güçlenmesinin en önemli güvencesidir. 

Ulusal egemenliğin ekonomik alanda karşılaştığı sorunlara baktığımızda ise, iyi işleyen, den
geli gelişen bir ekonominin, demokrasinin ve ulusal egemenliğin güvencesi olduğuna hiç kuşku 
yoktur. Gelir yetersizliği yanında, paylaşımda yaşanan büyük adaletsizlik ve bölgelerarası dengesiz
lik bu tabloyu daha da kaygı verici boyutlara getirmektedir. 

Bu konuda, 22 yıldır herhangi bir düzelme sağlanamamasının nedeni, yerli-yabancı rant 
kesiminin ulusumuzu acımasızca sömürmesidir. Ekonomik güç, siyasal gücü de kontrol etmekte, 
halktan kopuk servet yaratanlar, bunun düşünsel yapısını da oluşturarak, toplumu etkisiz kılmaya 
çalışmaktadırlar. 

Hükümet, bu acımasız sömürünün, maalesef, en büyük aracı olmuştur. 4 Kasım ve 21 Şubat 
krizlerinden sonra yapılan uygulamalar, bir avuç rantiyenin dışında bütün ulusa karşıdır. Emekten 
yana, üretimden yana ekonomik kararların alınmasında, artık, ulusal egemenlik söz konusu değil
dir. Türkiye'nin ekonomi yönetimi dış güçlere teslim edilmiştir ve bu durumu koalisyon partileri iç
lerine sindirebilmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, gelişmesini dostlarının cömert yardımlarına bağımlı 
kılan hiçbir ulus tam olarak egemen olamaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal egemenliğin kültürel alanda karşılaştığı sorunlara 
baktığımızda ise, son 52 yıldır kültür alanında tam bir karşı devrim yaşadığımıza hiç kuşku yoktur. 
Halk evlerini, köy enstitülerini, Türk Dil Kurumunu, Türk Tarih Kurumunu kapatarak Anadolu ay-
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dınlanması kesintiye uğratılmıştır. Aklı ve bilimi temel alan kültürlü kuşakların yetiştirilmesinde, 
maalesef yeterli olunamamıştır. Aslında, kaybedilen, bir amaca birlikte yürüyebilme heyecanıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak, ulusal egemenlik konusunu Avrupa Birliğiyle 
ilişkili olarak çok kısa bir biçimde ele almak istiyorum. 

Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerimizin, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefimiz ile ulusal 
egemenliğimiz arasında bir çelişki yaratıp yaratmadığı tartışılmaktadır. Bugün Avrupa Birliği üyesi 
değiliz; ancak, ulusal egemenliğimizi korumada pek çok sorun yaşamaktayız. 150 milyar dolar dış-
borcu olan ve ekonomisinden sorumlu Devlet Bakanı dışarıdan gelen bir ülke konumundayız. Buna 
karşılık, ulus devletin yaratıcısı Fransa'da ya da etnik milliyetçiliğin merkezi Almanya'da Avrupa 
Birliğiyle ilgili ulusal egemenlik tartışması yaşanmamaktadır. Bunun nedeni, Fransa ve Alman
ya'nın her alandaki gelişmişlik düzeyinin toplumlarına verdiği güvendir. Bu ülkelerin toplumları 
Avrupa Birliği bünyesinde çıkarlarının korunacağından, tek yanlı bir bağımlılık ilişkisinin ken
dilerine dayaklamayacağından, Avrupa Birleşik Devletlerinin karar mercii olacaklarından, yönetim 
erklerini hep kullanacaklarından son derece emindirler. 

Dolayısıyla, ister Avrupa Birliğinin dışında olalım ister içerisinde; çağdaş uygarlık yolunda 
alacağımız mesafe ile gelişmişlik düzeyimizi yükseltmemiz, aynı zamanda ulusal egemenliğimizin 
de güvencesini oluşturacaktır. 

Dünya egemenliğinin tartışıldığı bir yüzyılda, ulusumuz zayıf düşürülmektedir. Ekonomik 
büyüme hızı, kişi başına düşen gelir, yıllık enflasyon, kişi başına düşen dışborç yükü, gelir dağılım 
dengesi, işsizlik, fırsat eşitliği, sosyal eşitlik, sosyal güvenlik ulusun gücünü gösteren parametreler
dir. Bugün ne durumda olduğumuz ise çok açıktır. Bir devlet, egemenlik ve bağımsızlık gücünü 
ulusundan aldığı ölçüde dışpolitikada güçlüdür. Egemenlik hakkını devretmeyi tartışan bir ulus ol
mak değil, girdiği her yerde ulusunun gücüyle yönetim erkini paylaşan, kullanan bir konumda ol
mak önemlidir; asıl olan budur. Avrupa Birliğine de, dünyaya da bu yönden bakmak gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında görev yapan, başta Atatürk olmak üzere 337 
üyenin bize bıraktığı ulusal egemenlik mirasına, bu koşullarda tam sahip çıkamadık, koruyamadık. 
Hem kendilerinden hem ulusumuzdan hem de çocuklarımızdan özür dilemek, yine, bu milletin başı 
dik evlatları olarak, gerçekten, yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Bunu yapabilecek iradeye de 
sahibiz. 

Bütün bu düşüncelerle, Sayın Başkan sizi, Yüce Meclisimizi, konuklarımızı, yurttaşlarımızı bir 
kez daha saygıyla selamlıyorum. (TDP, MHP, ANAP, DYP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 82 inci Yıldönümünün 

ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi 
amacıyla konuşmalar burada tamamlanmıştır. 

Sözlü soruları, (8/28) esas no'lu Türkiye bilişim stratejileri konusundaki genel görüşme öner
gesi ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Nisan 2002 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.48 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- AnkaraMlletveküi Saffet Ankan Bedük'ün, Ankara İlinde tanmsal sulamada elektrik 
kullanımına ye köy yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'm cevabı (7/6492) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla, 

Saffet Arılcan BEDI 
Ankara Mil letvekil i 

1- Başkent Ankara'mıza bağlı bir çok köy yolları standartlara uygun 
bulunmamaktadır. Yeni yapılan asfaltlar İse 6 ayı geçmeden bozulmaktadır. Bu 
yollardan istifade eden vatandaşlarımızın tepkisine ve dolayısıyla yönetenlere karşı 
güvensizliğe neden olmuştur. 2001 yılında yapılmfclŞa maalesef oldukça bozulan 
yollarla ilgili tedbirleriniz nelerdir? Bu yollar yaptığı ifade edilen şirketlerle ilgili olarak 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

2- Tarımda üretimin artırılması sulama önemli etkenlerden biridir. Ankara'daki 
çiftçilerimiz elektrikten 4 kat daha pahalı olan mazotlu pompalarla Polatlı'da, 
Beypazann'da, Nallıhan'da, Kalecik'te, Haymana'da ve Ş.Koçhisar'da sulu tanm 
yapılmaya çalışılmaktadır. Çiftçilerimizin Elektrikli sulama yapması yönünde bir 
çalışmanız var mıdır? Bu çalışmaları ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 
1995 yıllarından beri başlatılan Polatlı elektrikli sulama sistemini yaygınlaştırmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/£?/-V#J<P- i£.lklWSl 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.03.2002 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6492-14144/33393 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BEDÜK'e ait 7/6492 esas nolu soru önergesi 
incelenmiştir. 

Ankara İl Müdürlüğümüz 6743 Km. köy yolu ile 1056 yerleşim ünitesine hizmet 
götürmektedir Ülkemizin yedinci büyük köy yolu ağına sahip olan Ankara ilimizde 12 ilçe 
ve 1 merkez şantiye ile görev yapılmaktadır. 

Ankara ilindeki yol ağının geniş ve asfalt sathi kaplama iş sezonunun teknik açıdan 
kısa olması sebebiyle mevcut yol standardını yükseltme çalışmalarını güç hale getirmektedir 
Bu şartlar bir çok taşra teşkilatımızda da benzer durumdadır. Bu nedenle 2000 yılından 
itibaren kamu kaynaklarının, daha hızlı, etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve bu suretle 
daha kaliteli hizmetin üretip öncelikli yerlere sunulması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce, 
taşra teşkilatlarımızın da katkıları sağlanarak köy yollarıyla ilgili örnek bir mastef planı 
çalışması yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Bu master planıyla mevcut köy yolu ağımız, 
günümüze uygun teknik kriterlerin ışığı altında değişik sınıflara ayrılarak hizmet öncelikleri 
belirlenmiştir. Master planı çerçevesinde özellikle alt yapısı tamamlanmış I derece öncelikli 
köy yollarında, DPT ve Valiliklerce köylere yardım faslından ayrılan ödeneklerle orantılı 
olarak asfalt sathi kaplama ve bakım çalışmalarımız Ankara ve diğer tüm taşra 
teşkilatımızda hızla devam etmektedir. 

Ankara ilimizde; 2001 yılı içerisinde Genel İdare bütçesinden 32 Km., Ankara 
Valiliğince ayrılan köylere yardım faslından 156,6 Km. olmak üzere toplam 188,6 Km I. 
kat, Genel İdare bütçesinden 14,5 Km köylere yardım faslından 300,9 Km olmak üzere 
toplam 315 5 Km 2 kat asfalt sathi kaplama yapılmıştır. Püremanet asfalt sathi kaplama 
çalışmaları Genel idare ve Ankara Valiliğince ayrılan köylere yardım faslından 
karşılanmıştır. Mevcut asfalt sathı kaplamaların bakım ve onarımı ise her sene asfalt sathi 
kaplama sezonu başladığında imkanlarla orantılı olarak yapılmaktadır. 

Ankara Valiliğince ayrılan köylere yardım faslı ile emanet olarak 217,5 I kat asfalt 
sathı kaplama gerçekleştirilmiştir. 
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Emanet olarak asfalt sathi kaplama yapılan yollarda, Bayındırlık İşleri Genel 
şartnamesinin 22, 23. 24 ve43. maddeleri, özel idari şartnamesinin 6, Asfalt İşleri özel 
şartnamesinin 4 ve 5. maddeleri uyarınca yılı içerisinde kaplaması tamamlanan yollann 
her yılın sonunda yüklenici başvurusu ile geçici kabulü yapılır, geçici kabulü yapılan yollann 
yapım sezonunda bir kış mevsimi geçmesi kaydı ile tercihen Mayıs, Haziran, Temmuz 
aylarında kati kabulleri yapılır. Geçici kabul ile kati kabul arasındaki müddet içerisinde 
meydana gelebilecek her türlü bozulmaların bakım ve onarımı yükleniciye aittir. Kesin 
kabulde asfalt sathi kaplama standartlarında tümüyle uygun olup olmadığı, kati komisyonlan 
marifetiyle tespit edilmektedir. Buna göre yollarda oluşacak her türlü kusur Haziran, 
Temmuz ayları içerisinde verilen süre ile her türlü bozulmanın onarımı sağlanmaktadır. 

Tarımda üretimin artırılabilmesi için sulamanın önemli bir etken olduğu 
aşikardır. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce tüm taşra teşkilatında ilçe ve 

•köylerden yapılan sulama tesisleri ile ilgili her türlü başvurular titizlikle takip 
edilmektedir. 

Taleplerin içerisinde, su kaynağının cazibesi ile sulamaya uygun olan yerler 
cazibeli sulama ile Cazibe ile sulamaya müsait olmayan ve su kaynağının yetersiz 
olduğu yerlerde topografik. jeolojik ve hidrolojik kriterler göz önüne alınarak kış ve 
bahar aylarında boşa akan yüzey sularını sulama göletleri ile depolayıp, sulama 
mevsiminde ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirilmektedir. 

Su kaynağının sulanabilir arazilerin alt kotlarında bulunması durumunda yüzey 
sularının elektro pompajla, yer altı sularından ise DSİ ile müşterek yapılan 
çalışmalarla tarım arazilerinin sulanmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde 
1995 yılından bu güne kadar Polatlı ilçesinde Karailyas, Kıranharmanı, Yassıhöyük, 
Şabanözü köylerine ait elekîropompaj tesisleri bitirilerek toplam 1270 hektar, ayrıca 
Polatlı-Kocahacılı ve Eskikarsak köylerine ait elektro pompaj tesisleri bu yıl içerisinde 
bitirilerek 1024 hektar arazi sulu tarıma açılacaktır Yine Polatlı ilçesi Güreş, Müslüm 
Ayaş-Tekke ve Beypazarı-Akçakavak köylerindeki pompaj tesislerinin inşaatı 
Ödenekleri çerçevesinde devam etmektedir. 

Ayaş-Oltan köylerindeki sulamaya yönelik enerji nakil hattı inşaatı 2002 yılı 
içerisinde bitirilecektir. 

01.01.2001 yılı itibariyle Ankara İl Müdürlüğümüzce 341 adet proje 
gerçekleştirilerek 28 892 hektar arazı sulu tarıma kavuşturulmuştur. Bunun dışında 
41 adet proje ile 16 109 hektar araziye Toprak Muhafaza Hizmetleri, 7 adet proje ile 
2 792hektar araziye Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri, yine 103 proje ile 34 411 hektar 
arazide Drenaj ve Toprak Islahı çalışmaları yapılmıştır. 

öncelikle etüd çalışmaları olumlu olan konuların, planlama ve proje çalışmaları 
bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde; elektro pompajla, yağmurlama sulama, cazibeli 
sulama ve sulama göletleri yapılmasına devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2. -Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, KIT'lerdeki işçi ve sözleşmeli personele ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ünal'ın cevabı (7/6603) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Mustafa Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

1. Son beş yılda Kamu İktisadi Teşebbüslere (KİT); ne kadar işçi 
alınmıştır? Ne kadar işçi çıkarılmıştır? 

2.Şu anda KİT'lerin ne kadar işçi ihtiyacı vardır? Mevcut işçi sayısı 
nedir? 
3.KİT'lerin ne kadar sözleşmeli personeli vardır, ihtiyaç nedir? 
4. Son beş yılda yıllar itibariyle ne kadar sözleşmeli personel 
alınmıştır, ne kadar sözleşmeli personel görevden uzaklaştırılmıştır? 
5.Aynı dönemlerde taşeron firmalar kanalıyla ne kadar işçi alınmıştır? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :BÖ2.1.DPB.0.15. ^%5Z A n k n r n 
K0NÜ! /f'öü.looZ. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGt:a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 1.4.2002 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6603-14277/33655 sayılı yansı. 

b)Başbakanlığın 3.4.2002 tarih, ve B.02.0.KKG.0.12/106-697-21/1803 sayılı 
yazısı. 

Ankara Milletvekili Sn. M. Zeki ÇELÖC'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da' koordinatörlüğümde cevaplandınlmasım uygun gördüğü 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı I 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ZEKİ ÇELİK'İN YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE CEVABIMIZ. 

S:l) Son beş yılda Kamu İktisadi Teşebbüslere (KİT); ne kadar işçi 
alınmıştır? Ne kadar işçi çıkarılmıştır? 

C:l) KİT'lerden bildirilen verilere göre son beş yılda, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 22.822 adet işçi işe alınmış olup, bu kuruluşlardan 
31.760 adet işçi işten ayrılmıştır. 

S:2) Şu anda KİT'lerin ne kadar işçi İhtiyacı vardır? Mevcut işçi sayısı 
nedir? 

C:2) KİT'lerin bildirdiği verilere göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarının yeni veya ilave işçi ihtiyacı 7.150 adet olup, bu kuruluşlarda halen 
çalışmakta olan işçi sayısı Devlet Personel Başkanlığı'nın verilerine göre 31.12.2001' 
tarihi itibariyle 135.957 adet sürekli ve 191.679 adet geçici işçi olmak üzere toplam 
327.636 adettir. 

S:3) KİT'lerin ne kadar sözleşmeli personeli vardır, ihtiyaç nedir? 

C:3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların bildirdiği verilere göre 
toplam ek 7.525.adet sözleşmeli personele ihtiyacı olup, Devlet Personel Başkanlığı'nın 
verilerine göre bu kuruluşlarda çalışmakta olan sözleşmeli personel sayısını.12.2001 
tarih itibariye 185.146'dır. 

S:4) Son beş yılda yıllar itibariyle ne kadar sözleşmeli personel alınmıştır, 
ne kadar sözleşmeli personel görevden uzaklaştırılmıştır? 

C:4) Son beş yılda kamu kurum ve kuruluşlarına (KİT'ler dahil) alınan ve 
görevinden çeşitli nedenlerle ayrılan sözleşmeli personel sayısı aşağıdadır. 

Yular 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

TOPLAM: 

Sözleşmeli Personel 
Pozisyonuna 
Atanan (Kişi) 

2.842 
11.895 
21.612 

9.088 
4.883 

50320 

Sözleşmeli Personel 
Pozisyonundan 
Ayrılan (Kişi) 

10.636 
7.609 

12.388 
11.006 
9.887 

51.526 

S:5) Aynı dönemlerde taşeron firmalar kanalıyla ne kadar işçi alınmıştır? 

C:5) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına son beş yılda taşeron 
firmalar aracılığı ile işçi alınmamıştır. 
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3. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, kamudaki işçi ve sözleşmeli personele ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep önal 'in cevabı (7/6604) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Mustafa Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Kamu Kurumlarında 
1 .Son beş yılda ne kadar işçi alınmıştır?Ne kadar işçi çıkarılmıştır? 
2.Şu anda kamunun ne kadar işçi ihtiyacı vardır? Mevcut işçi sayısı 
nedir? 
3.Kamu kurumlarının ne kadar sözleşmeli personeli vardır, ihtiyaç 
nedir? 
4.Son beş yılda yıllar itibariyle ne kadar sözleşmeli personel 
alınmıştır, ne kadar görevden uzaklaştırılmıştır? 
5.Aynı dönemlerde taşeron firmalar kanalıyla ne kadar işçi alınmıştır? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 
Kad.ve Kamu Gör.Dai.Bşk. 
SAYI ÎÖ;02.1.DPB.0.10.07 9 1 5 2 -
KONU : /&./&/2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.4.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10,00.02-7/6604-14278/33656 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığın 3.4.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-697-22/1802 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sn. Zeki ÇELÎK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Saym 
Başbakanımızın da koordinatörlüğümde cevaplandınlmasım uygun gördüğü yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Recep ÖNAL 
Devlet Bakanı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÇELİK'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
CEVABIMIZ 

S: 1,2,5) Son beş yılda ne kadar işçi alınmıştır. Ne kadar işçi çıkarılmıştır? Şu anda 
kamunun ne kadar işçi ihtiyacı vardır? Mevcut işçi sayısı nedir? Aynı dönemlerde taşeron 
firmalar kanalıyla ne kadar işçi alınmıştır? 

C-1,2,5) 31 Aralık 1996 ve 31 Aralık 2001 tarihindeki veriler dikkate alındığında kamu 
kurum ve kuruluşlarında (KİT'ler hariç) çalışmakta olan sürekli işçilerin sayısı 6.777 adet, geçici 
işçilerin sayısı ise 144.290 adet artmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 
son beş yılda kamu kurum ve kuruluşlarında işten çıkarılan işçi sayısı aşağıdadır: 

YILLAR 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

ÇIKARILAN İŞÇİ 
SAYISI 
53.077 
33.507 
47.833 
43.240 
39.912 

Türkiye İş Kurumunca 1 Ekim 2000 tarihinde Türkiye genelinde Daimi İşçi Sınavı 
yaptırılmış olup, sınavın yaptırıldığı 01.10.2000 tarihinden 08.04.2002 tarihine kadar Türkiye İş 
Kurumuna 2972 adedi daimi, 394 adedi özürlü, 1176 adedi de eski hükümlü işçi talebi olmak üzere, 
toplam 4542 adet işçi talebi intikal etmiş, uygun olan adaylar sınav sonucuna göre bu kadrolara 
yerleştirilmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre KİT'ler dahil kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
Aralık 2001 tarihi itibariyle 275.932 adedi sürekli, 404.105 adedi de geçici olmak üzere toplam 
680.037 işçi çalışmaktadır. 

S:3-) Kamu kurum ve kuruluşlarının ne kadar sözleşmeli personeli vardır, ihtiyaç 
nedir? 

C:3-) Genel, katma ve özel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 
sözleşmeli personel sayısı 31.12.2001 tarihi itibariyle 13.914'tür. Yine aynı tarih itibariyle 
KİT'lerde çalışmakta olan sözleşmeli personel sayısı ise, 185.146'dır. 

S:4-) Son beş yılda yıllar itibariyle ne kadar sözleşmeli personel alınmıştır, ne kadarı 
görevden uzaklaştırılmıştır? 

C:4-) Son beş yılda kamu kurum ve kuruluşlarına (KİT'ler dâhil) alınan ve görevinden 
çeşitli nedenlerle ayrılan sözleşmeli personel sayısı aşağıdadır: 

Yıllar 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

TOPLAM 

nü 

2.842 
11.895 
21.612 
9.088 
4.883 
50.320 

Sözleşmeli 
Personel 
Pozisyonundan 
Ayrılan (Kişi) 

10.636 
7.609 
12.388 
11.006 
9.887 

51.526 

Sözleşmeli 
Personel 
Pozisyonu 
Sayısındaki 
Artu/Azaiıs 

-7.794 
4.286 
9.224 
•1.918 
-5.004 
-1.206 

Son beş yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan sözleşmeli personel 
sayısında 1.206 adetlik bir azalma söz konusudur. 
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4.- Konya Milletvekili Lütfı Yal£man'ın, Hazinenin bazı petrol fırmalanna kur farkından 
, dolayı ftzla ödeme yaptığı iddiasma ilişkmsorusu ve Orman Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Nami 
Ça |&h cevâbı (7/6667) ; 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakam Sayın Kemal DERVİŞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasınıarz ederim. 21.03.2002 

Lütfı MŞLrV [AN 
Konyjı fylillı tveküi 

\ 

1. Hazme tarafindaiı 1995,1996ye 1997 yıllannda kur jEarbn&n dolayı, o günkü 

değerlerle 8.9 trilyon lira, bir kısım petrol firmalarına fazla Ödenıe' yapıldığı 

iddiaları doğru mudur? Fazla ödeme yapılan firmalar hangi firmalardır? Bu 

firmalara yapılan fazla ödemenin geri alınması hususunda herhangi bir dava 

açılmış mıdır? 

2. Hazine tarafından bir kısım firmalara fazla ödeme yapan mesul yetkililer 

kimlerdir? Bu kişiler hakkında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? 

3. Hazine tarafından kur farkmdan dolayı 1995, 1996, 1997 yıllannda bir kısım 

petrol firmasına yaptığı fazla ödemenin bugünkü değerlerle miktan ne kadardır? 

Hazinenin fazla ödeme yaptığı firmalardan alacağı olan miktan tahsil etmek 

yerine, silmeyi tercih eden girişimlerde bulunduğu, bu doğrultuda kanun teklifi 

hazırlattığı iddiaları doğru mudur? Böyle bir kanun teklifinin hazırlanmasına 

neden gerek duyulmuştur? Bu alacaklar tahsil edilmeyip silinecek midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI:B.02.1.HM.0.KlT.05.1-52340/ 17.04.02* 2 4 7 8 8 
KONU: Soru Önergesi 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

İLGİ: 01.04.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14321 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN tarafından verilen 7/6667-14414 
sayılı Soru önergesinde yeralan hususlara ilişkin olarak cevabım aşağıda 
sunulmuştur. 

7.3.1954 tarihli 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 ncü maddesiyle; petrol 
arayan ve üreten yabancı petrol şirketlerinin sermaye transferlerinde ithal tarihinde 
cari resmi kambiyo kurunun esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Yabancı petrol 
şirketlerince ülkemize getirilen sermayenin; Petrol Kanunundaki yükümlülüklerin 
(petrol bulunması, petrolden gelir elde edilmesi, vergilerin ödenmesi, Devlet Hakkı 
ve Devlet Hissesinin ödenmesi) yerine getirilmesi koşuluyla transfer «dilmesi talep 
edildiğinde, ithal tarihindeki kur ile transfer tarihindeki kur arasındaki farkın Devlet 
tarafından karşılanması yasanın amir hükmü gereğidir. 1995,1996,1997 yıllarında 
ülkemizde arama ve üretim yapan yabancı petrol şirketlerinin getirdikleri sermayeyi 
Petrol Kanununun 116/3 ncü maddesi gereğince yurtdışına çıkarabllmelerini 
sağlamak için, Hazine Müsteşarlığı tarafından T.C. Merkez Bankaşj'na .yatırılan, 
ithal tarihindeki kur ile transfer tarihindeki kur arasındaki toplam meblağ 
8.994.803.504.000,- TL'dir. Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırılan bu meblağa 
ilave olarak şirketlerde İthal tarihinde tescil edilen döviz karşılığı TL sermayesini 
Merkez Bankasına yatırmakta ve böylece tescil edilmiş dövizi sermaye transferi 
olarak yurtdışına çıkarmaktadır. 

Kur farkı ödemeleri 1955 yılından beri Sayıştay tarafından herhangi bir 
uyarıya dahi gerek görülmeden onaylanmıştır. Bu uygulamanın tarafları olan 
yabancı petrol şirketlerinin bazıları Türkiye'de petrol arama ye üretim alanlarındaki 
faaliyetlerini sonlandırılmış olup, faaliyetlerine başka alanlarda devam 
etmektedirler. 1955 yılından beri süregelen bu uygulama nedeniyle paranın tahsili 
mümkün görülmemektedir. 

Yapılan Kur Farkı ödemelerinin hukuki dayanakları: 
i- 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 maddesiyle petrol 

şirketlerinin sermaye transferlerinde ithal tarihindeki cari resmi 
kurun esas alınacağı hükme bağlanmıştır. İthal tarihindeki kurun 
esas alınması kanunla petrol hakkı sahiplerine sağlanan bir 
teşviktir. Bunun anlamı getirilen sermayenin transfer edilmesi 
talep edildiğinde ithal tarihindeki kur ile transfer tarihindeki farkın 
Devlet tarafından ödenmesi demektir. 
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ii- Nitekim 1995, 1996 ve 1997 yılları Bütçe Kanunlarında yer alan 
"6326 sayılı Kanunun 116/3 ncü maddesi uyarına yapılan 
transferler nedeniyle oluşacak kur farkları Bütçeye konulacak 
ödeneklerle karşılanır" hükümleri, kur farkının Devlet tarafından 
ödeneceğini belirleyen hükümlerdir ve bu hükümlerin yasal 
dayanak olmayacağını ima eden iddiaların kabulü mümkün 
değildir. 

iii- Diğer taftan,1 Petrol Arama ve Petrol ile İlgili Faaliyetleri 
Düzenleme Fonu kurulmasına ilişkin 20 sayılı Kararın 9 uncu 
maddesinde; "Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
Fonda biriken tutarları Petrol Kanununda öngörülen kur farkı 
ödemelerinde kullandırmaya yetkili olduğu" hükme bağlanmıştır. 

iv- Bu çerçevede, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanunun ilgili 
maddesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün 
görevlerine ilişkin maddelerde yeralan "... Petrol Kanunu ile ilgili 
olarak vergi hükümleri dışındaki mali hükümlerin uygulanmasını 
sağlamak..." hükmü ile, bu ödemelerin hangi birim kanalı ile 
yapılacağı da belirtilmiştir. Nitekim hem Petrol Kur Farkı hemde 
Petrol Arama ve Petrol ile İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu 
harcama kalemleri Hazinenin Bütçesinde yer almıştır. , 

v- Ayrıca, 17.7.1989 tarih ve 20244 sayılı Resmi gazetede 
yayınlanan Petrol Tüzüğünün 125 nci maddesinde "petrol hakkı 
sahibinin ayrıntıları transfer beyannamesinde gösterilen transfer 
istekleri Müsteşarlık ve Genel Müdürlükçe Tüzüğün 121, 123 ve 
124 ncü maddelerindeki esaslara göre incelenir. İnceleme 
sonucunda transferinin yapılması uygun görülen nakdi fonlar ve 
buna ait haklar için Müsteşarlıkça transfer izni verilir ve gerekli 
döviz ayrılır" hükmü yeralmaktadır. 

Bilindiği üzere 1. Nihat ERİM Hükümeti 26.3.1971-3.12.1971 tarihleri 
arasında, 2. Nihat ERİM Hükümeti 11.12.1971 - Nisan 1972 tarihleri arasında 
görev yapmış 22.5.1972 tarihinde Ferit MELEN Hükümeti görev başına gelmiş 
7.4.1973 tarihinde de anılan hükümet görevden ayrılmıştır. 

Yukarıdaki Hükümetlerin görevde oldukları ve görevden ayrıldıkları 
tarihlerden de anlaşılacağı üzere; Petrol Reform Tasarısı Nihat ERİM Hükümeti 
tarafından Meclise sunulmuş ancak, Mecliste ve Senatodaki görüşmeleri sırasında 
Hükümet değişikliği olmuş ve Tasarıda değişiklik yapılarak Ferit MELEN Hükümeti 
zamanında yasalaşmıştır. 

Petrol Kanun Tasarısının görüşüldüğü 26.12.1972 tarihinde yapılan Millet 
Meclisinin 28. Bileşimi 2. Oturumuna ait tutanaklarda; Ferit MELEN Hükümetinin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri KODAMANOĞLU'nun " ... sayın üyeler bir 
gerçeği tekrar etmekte fayda görürüm. Maden tasarısında da ifade ettim, Jçlükümet 
iş başına geldiği zaman, ikinci ERİM Hükümeti tarafından getirilmiş tasarıtarr geri 
almak veya benimseyerek Meclislerde kendi kanaat ve ihtiyaçlarına göre düzeltme 
yapma yollarından birini seçmeliydi, biz ikincisini seçtik. Şimdi bir noktayı belirtmek 
istiyorum; ikinci ERİM Hükümeti tarafından hazırlanan bu tasarı, birinci ERİM 
Hükümeti tarafından hazırlanan ve Sayın TOPALOĞLU'nun hazırladığı şeklinde 
ifade edilen ilk tasarı ile aynı değildir. Ne bu tasarıda (Petrol Reformu Tasarısı) ne 
Maden Reformu Tasarısında Birinci ERİM Hükümetinin, dolayısıyla Sayın 
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TOPALOĞLU'nun hazırladığı Kanun aynıyla yer almış değildir. O halde Ikinct 
ERİM Hükümeti tarafından ıslah, tadil ve yeniden tedvin edilen bu tasarı* 
tarafımızdan biraz evvel arzettiğim sebeple benimsenmiştir." şeklindeki konuşma 
metni; madde metni ile gerekçesinin neden farklı olduğunu açıklamaktadır. 

6326 sayılı Kanunda belirtilen kriterlere dayalı olarak ülkemizde arama ve 
üretim yapan hak sahibi petrol şirketleri, Petrol Kanunundaki yükümlülüklerini 
yerine getirmek koşuluyla; yurdumuza getirdikleri sermayelerini, aynı miktarda 
yurtdışına, ithal edildiği tarihteki cari resmi kambiyo kuru üzerinden transfer etme 
hakkına sahiptirler. (Petrol Kanunu 116/3. Madde) 

Arama ve üretim yapan yabancı petrol şirketleri, petrol ürettiklerini, 
ürettikleri petrolden gelir elde ettiklerini, vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, 
Devlet Hakkı ve Devlet Hissesini ödediklerini ispatlamaları ve bu hususların 
Hazine Kontrolörleri ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlarda uygun görülmesi koşuluyla, 
getirdikleri sermayeyi aynen yurtdışına transfer etmelerine izin verilmektedir. 

Transfer aşamasında, petrol şirketleri transfer etmek istedikleri sermaye 
miktarı karşılığında, Petrol Kanununun 116/3 ncü maddesi uyarınca sermayenin 
ithal tarihindeki cari resmi kambiyo kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığını 
Merkez Bankası'na yatırmakla yükümlüdürler. Aynı zamanda Kambiyo Rejimi, 
6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 ncü maddesi ve Bütçe Kanunlarının ilgili 
maddeleri uyarınca transfer tarihindeki cari resmi kambiyo kuru ile ithal tarihindeki 
cari resmi kambiyo kuru arasındaki farkın TL karşılığı da Hazine tarafından Merkez 
Bankasına yatırılmakta ve petrol şirketi transfer etmek istediği sermayeyi aynı 
miktarda transfer edebilmektedir. 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Kararnamelerin amir hükümleri uyarınca 
yapılan kur farkı ödemeleri, petrol şirketlerine değil, T.C. Merkez Bankası'na 
yapılmaktadır. Ayrıca bu ödemeler yüce Meclisimizin kabuluna mazhar olan 6326 
sayılı Petrol Kanununun ve Bütçe Kanunlarının amir hükümleri uyarınca 
yapılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak tüm işlemler, anılan Kanunların ve Kararların ilgili 
hükümleri uyarınca yapılmış işlemlerdir. 

Sorun; 1955 yılından beri bu şekilde uygulanan ve 1995 yılına kadar 
Sayıştay tarafından uygun görülen sözkonusu ödemeler konusunda, kanunlarda 
ve kararlarda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, 1995, 1996 ve 1997 
yıllarında yapılan ödemeler konusunda Sayıştay'ın kanun maddesinin .açık hükmü 
yerine, usul ve teammül dışı bir yaklaşımla, madde gerekçesini esas alarak işlem 
yapmasından kaynaklanmaktadır. 

Görüleceği-, üzere, kur farkı ödemelerinde herhangi bir fazla ödeme 
sözkonusu değildir. İhtilaf konusu, yıllardır uygulanan, Petrol Kanununun 116/3 
ncü maddesi doğrultusunda yapılan kur farkı ödemeleridir. Sayıştay Başkanlığınca 
mezkur maddenin, sadece gerekçesine dayanılarak, yanlış yorumlandığı iddia 
olunmakta ve yapılan ödemelerin tahakkuk memurları ile saymanlardan tazmini 
istenmektedir. 
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Bu ödemeler aşağıdaki yabancı petrol şirketlerinin sermaye transferi için* 
TCMB'na yatırılmış ve karşılığında ithal ettikleri sermayenin transferi sağlanmıştır. 

ŞİRKETLER 
• Aladdin Middle East Ltd. 
• Arco Turkey Ltd. 
• Huffco Turkey Inc. 
• Mobil Exploration Med. Inc. 
• N.V. Turkse Shell 
• Rafinederrij Shell Mersin N.V. 
• Thrace Basin Natural Gas Co. 
• Transmed Oil Medditerranean.Co. 
• Tür-Kan Petrol 

Ödemelerde İmzası bulunan kişiler; Hazine Müsteşarlığının personeli olup, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 10 ncu maddesi hükmü uyarınca 1. 
derecede ita amiri olan Bakan tarafından; ilgili yılı Bütçe Kanunlarında yer alan 
ilgili madde hükümleri ve harcama kalemlerine ilişkin olarak yapılacak ödemelerde, 
tahakkuk müzekkeresini imzalamaya yetkili kılınmış 5 tahakkuk memuru ve ödeme 
emirlerini imzalamaya yetkili kılınmış 4 saymandır. Bunlardan 7 si halen 
görevlerine devam etmekte olup, 2 si emekliye ayrılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar Kanunların ve Kararların amir hükümleri uyarınca; 
tahakkuk memurlarının ve saymanların; hiçbir kişisel kusurları bulunmaksızın, 
yasaların hükümlerini, kendilerine verilmiş görevler kapsamında uygulamaları 
sonucunda haklarında verilmiş toplam 8.9 trilyon TL'lik tazmin kararının, fiilen 
yerine getirilmesi mümkün bulunmadığı düşüncesinden hareketle, konu 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine dayalı 
olarak, Yüce Meclisin Onayına sunulmuştur. 

Sonuç olarak yukarıda belirtilen Kanun ve Kararnamelerin amir hükümleri 
uyarınca yapılan kur farkı ödemeleri, petrol şirketlerine değil, T.C. Merkez 
Bankası'na yapılmaktadır. Ödemelerin hukuki dayanağı 6326 sayılı Petrol 
Kanununun ve Bütçe Kanunlarının amir hükümleridir. Kanunların amir hükümlerine 
rağmen sehven değişmemiş madde gerekçesine dayandırılarak yapılan yoruma 
dayalı tazmin kararının fiilen yerine getirilmemesinin mümkün olmadığı 
düşünülmekte ve Genel Kurul gündemine intikal eden tasarının yasalaşma süreci 
beklenmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Prof. Dr. Namı ÇAĞAN 
Orman Bakanı ve Devlet Bakanı V. 
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5. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman 'in, bir ödül töreninde yaşandığı iddia edilen başörtüsü 
müdahalesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 'nun cevabı (7/6668) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21.3.2002 

1. İstanbul îl Milli Eğitim Müdürlüğü ve l$tanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ortaklaşa düzenlenen "İstiklal Marşını Okuma Yarışması" ödül 
törenine 3.Kolordu Komutam Korgeneral Ergin SAYGUN'u temsilen rütbeli 
bir subay katıldı mı? Bu subay kimdir ve rütbesi nedir? 

2. Medyaya yansıdığı kadarıyla törenlere katılan öğrencilere -başlarını., açmaları 
hususunda üst rütbeli bir subay tarafından baskı yapıldığı iddiaları, doğru 
mudur? Bu iddialar araştırılmış mıdır? 

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi tararından, düzenlenen 
törende, bir üst rütbeli subayın, başörtü takıyorlar diye öğrencileri dışarı 
çıkarma talimatı verme yetkisi var mıdır? 

4. Herhangi bir program düzenlenen salona "İZLEYİCİ" olarak gelen öğrenci 
veya dinleyicilerin başörtülerini çıkartmak istenmesinin anlamı nedir? Bu 
hareketin; Ordu ile millet arasında bir güvensizliğe sebep olabileceği niçin 
düşünülmemiştir? 

5. Bu hareket ileride; Otobüste, sokakta ve hatta evinde başörtüsü takmak isteyen 
bayanlara karşı bir mücadelenin başlangıcı gibi algılanmaz mı? 

6. İlgili subay hakkında herhangi bir soruşturma veya uyan yapılmış mıdır? 
Yapılmadı ise niçin yapılmıyor? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2002/7030-CS 0^00(^6) I*? NİSAN 2002 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığımn 1 Nisan 2002 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS:0.10. 00. 
02-7/6668-14415/33866 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfl YALMAN tarafından verilen "Bir ödül töreninde 
yaşandığı iddia edilen başörtüsü müdahalesine" İlişkin 7/6668-14415 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sdbahattft^A/MAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFİ YALMAN TARAFINDAN VERİLEN 7/6668-14415 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ortaklaşa düzenlendiği basından öğrenilen "İstiklâl Marşını Okuma Yarışmasının ödül 
törenine Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup hiçbir askerî personelin katılmadığı, bu konuda 
basında yer alan haberin tamamen gerçek dışı olduğu Genelkurmay Başkanlığının yaptığı 
inceleme sonucu anlaşılmıştır. 
2. Bu nedenle önergede yer alan diğer konuların mesnedinin kalmadığı 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

abahattîrhÇAKMAKÖĞLU 
Savunma Bakanı 
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6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara ve ilçelerindeki korunmaya muhtaç çocuk
lara verilen hizmetlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Hasan Gemici 'nin cevabı (7/6728) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Devlet Bakanı Hasan Gemici tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
. Ankara MiUetyekjli 

1. Ankara'da korunmaya muhtaç çocuk sayısı ve korunabilen 
çocuk sayışı nedir? 

2. Hangi konularda koruma sağlanmaktadır ve sağlanan koruma 
için ölçü nedir? 

3. Ankara il ve ilçelerinde çocuk, yetişkin ve yaşlılarımıza 
koruma hizmeti vermek için gerek mekan gerekse elaman ihtiyacı ve 
mevcut durum nedir? 

4. Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yıllar itibariyle son 
beş yıllık çalışması ve yatırımı nedir? 

5. Yeni yatırım var mıdır? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

OOOYAL H İ Z M E T L E R V E Ç O C U K B S İ R O B M & K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

OZBL KALKM MÜDÜRLÜSÜ 

S A TI : D.02.1.DÇE.0.O1.0O/2002- i <£0 ANKARA,/.fe./££f/2002 
K O N U : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dai.Bşk.lığmın 1.4.2002 tarih ve 33957 
sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ankara Milletvekili Sayın 
M.Zeki ÇELİK tarafından verilen ve ilgi yazı eldnde g<frderiten~ soru 
önergesinin yanıtlan ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 

Hasan GEMICİ-
Devlet Bakam 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M.ZEKİ ÇELİK'İN SORU 
ÖNERGESİ YANITLARI 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlı Ankara ilinde 3 Çocuk Yuvası, 4 Yetiştirme Yurdu, 3 Çocuk 
ve Gençlik Merkezi, 5 Kreş ve Gündüz Bakımevi ve 2 Rehabilitasyon Merkezi 
bulunmaktadır. 

Ankara ilinde; 0-6 yaş 71 kız 105 erkek, 7-12 yaş 141 kız 205 erkek, 13-
18 yaş 159 kız 246 erkek, 18 yaş üstü 31 kız 43 erkek olmak üzere toplam 402 
kız 599 erkek çocuk; Çocuk Yuvalan, Yetiştirme Yurtlan ve Rehabilitasyon 
Merkezinde korunma ve bakım altındadır. 

Aynca 2001 yılı itibari ile 88 çocuk evlat edindirilmiş, 52 çocuk ise 
koruyucu aile yanma yerleştirilmiştir, özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 65, 
Resmi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 31 olmak üzere toplam 96 çocuk 
ücretsiz kreş hizmetinden, 79 çocuk ise ayni-nakdi yardım hizmetinden 
yararlandınlmıştır. 

• Ankara ilindeki 3 Çocuk ve Gençlik Merkezinde sokakta çalışan ve/veya 
yaşayan çocuklara yönelik çok yönlü çalışmalar sürdürülmekte, ailelere 
rehberlik hizmeti yanında ekonomik destekler sağlanmakta, çocuklann eğitim 
almaları yönünde girişimlerde bulunulmakta, bu yönüyle de koruyucu, önleyici 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Korunmaya muhtaç çocuk sayısında her geçen gün artış olduğu 
hissedilmekle birlikte Türkiye genelinde bu konuda bir veri bulunmamaktadır. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve , Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
çerçevesinde bağlı kuruluşlanmızda ilgili mahkemelerce korunma altına alman 
beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana veya 
babası veya her ikisi birden bulunmayan, belli olmayan veya onlar tararından 
terk edilen, ihmal ve istismar edilen çocuklar korunma ve bakım altına 
alınmaktadır. 

Ankara ilinde yaşlılık alanında hizmet veren üç huzurevi bulunmaktadır. 
Huzurevi taleplerine ilişkin müracaatlar Ankara İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne yapılmakta ve söz konusu müdürlük tarafından da yaşlılanmızm 
huzurevlerine tertipleri sağlanmaktadır. 
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Kuruma bağlı Ankara ilinde hizmet veren 3 huzurevinde bakılan yaşlı 
sayısı 526 olup, sırada bekleyen 118'dir. Ayrıca Kuruma bağlı huzurevlerinin 
dışında Ankara ilinde yaşlılara hizmet veren 10 özel huzurevi bulunmakta ve 
383 yaşlıya hizmet verilmektedir. 

Ankara'nın metropol bir kent olmasından dolayı sokakta yaşayan: terk, 
buluntu yaşlı sayısında son günlerde ciddi bir artış gözlenmekte, buluntu ve 
ihbar edilen yaşlıların kuruluşlarımıza hemen kabullerinin yapılmasından dolayı, 
huzurevi talebinde bulunan yaşlılar için sırada bekleme süreci daha da 
uzamaktadır. Müracaatların büyük çoğunluğunun Ankara ili Merkez ilçelerinden 
mevcut huzurevlerinin kapasitelerinin sürekli olarak artan huzurevi taleplerini 
karşılamada yetersiz kaldığı bu nedenle yeni bir huzurevi açılmasının zorunlu 
hale geldiği, Özellikle de öz bakım ihtiyaçlarım yardımsız karşılayamayan 
yaşlılara hizmet veren merkezlere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Ankara ilinde mevcut huzurevlerinde çalışan meslek elemanı sayısı yeterli 
olmasına rağmen, özellikle sağlık hizmeti açısından hemşire ve doktor sayısının 
yetersizliği göze çarpmaktadır. Ayrıca yaşlıların öz bakım ihtiyaçlarının, 
temizlik, hijyen vb. bakımlannm yapılabilmesi amacıyla yaşlı bakıcısına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Daha nitelikli bir hizmet açısından, özellikle yaşlı bakıcısı 
istihdamı gerekmektedir. Kuruma bağlı huzurevlerinde temizlik ve yaşlı bakımı 
hizmetleri-özel Hizmet alımı yoluyla karşılanmaktadır, 

2000-2001-2002 yıllarına ait müracaatların değerlendirilmesi sonucunda; 
2000 yılında 80, 2001 yılında 130 ve 2002 yılında Mart ayı sonu itibariyle 86 
başvurunun olduğu görülmektedir. Yapılan bu başvurularm hemen hemen 
tamamını il merkezi ve merkez ilçelerde yaşayan yaşlılar oluşturmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 
yatınm programında 2002 yılına kadar Ankara ilinde Ankara Huzurevi, Ankara 
Kız Yetiştirme Yurdu ile Ankara-Şereflikoçhisar Rehabilitasyon Merkezi olmak 
üzere toplam üç adet yatınm projesi yer almaktaydı. Ancak Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 19.7.2001 tarih ve 2001/7 nolu Genelgesi 
ekinde alman "2002 yılı yatınm programı hazırlama esaslan"nm 27.maddesi 
uyarınca yaklaşık olarak 10 yıldır arsa temin edilemediğinden Ankara ilindeki 
Ankara Huzurevi ile Kız Yetiştirme Yurdu programdan çıkartılmıştır. Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 2002 yılı yatınm 
programında Ankara ilinde sadece Ankara-Şereflikoçhisar Rehabilitasyon 
Merkezi yer almakta ve yeni yatınm projesi de bulunmamaktadır. 
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, _ |^f;ApTO^letv5Bkili M.Zeki Çelik'in, Ankara ve İlçelerindeki tarım ve hayvancılık 
$if tyb| |&ih^li^ ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/6733) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1. Ankara il ye' ilçeleri tarım ve hayvancılık yönünden Türkiye 
üretiminin neresindedir? 

2. Ankara'nın son beş yıl itibari ile tarım ve hayvançıhk yöhjjn^er).^, 
cinslerine göre üretimi ve ülke ekonomisine sağladığı katma .deget'heoİlP?-

3. Tarım ve hayvancılık yönünden üretim çeşidi nedır?>: 

4. Ankara'da en iyi yetişebilecek alternatif ürünler konusunda nasıl 
bir çalışma mevcuttur, bu konuda uygulamalar var mıdır? 

5. Ankara'nın sulanabilir arazisi nedir? 
6. Sulanan arazilerin artırılması yönünde ne gibi çalışmalar vardır? 
7. Ankara tarım ve hayvancılığını geliştirmek için son beş yılda ne 

gibi yatarımlar planlanmış, bunların gerçekleşme durumu ve 
gerçekleştirilememe nedeni nedir? 

8. Ankara'ya »has; Ankara Armudu, tiftik keçisi geleneksel simgesel 
ürünlerin üretimlerin artırılması için ne gibi çabalarınız vardır? 

9. Ankara'da ve ilçelerindeki Kamu kurumlarının son beş yıllık 
tarım ve hayvancılık açısından üretim ve istihdam faaliyetleri nedir? 

10. Ankaralı çitçi ve hayvancılıkla uğraşanların eğitimi ile ilgili hangi 
çalışmalar yapılmaktadır, varsa bu çalışmalardan kimler ne miktarda 
yararlanmaktadır? 

11. Ankara'da Bakanlığınızı ilgilendiren sorunlarının çözümü 
konusunda size nasıl yardımcı olabiliriz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI Y&D&SO.İ01/ İM oul .../04/2002 
KONU•.•: Yaiıh^oıtf Önergesi «?© .,, ̂  Ktk 

vP NİSAN 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 01 Nisan 2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6733-14440/33961 sayılı 
yazınız. 

Ilgldo kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Ankara Milletvekili sayın M.Zeki 
ÇEÜK^a f t 7/6733-14440 esas nolu yazılı opru önergesine Ijlşkln Bakanlıfltmız 
görücü okto sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

rorFr.Hüsnü Yusuf GÖKALP Pro" 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : M.Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

Esas No : 7/6733-14440 

Soru 1) Ankara İl ve İlçeleri tarım ve hayvancılık yönünden Türkiye Üretiminin 
neresindedir ? 

Soru 2) Ankara'nın son beş yıl itibari ile tarım ve hayvancılık yönünden 
cinslerine göre üretimi ve ülke ekonomisine sağladığı katma değer nedir ? 

Soru 3) Tarım ve hayvancılık yönünden üretim çeşidi nedir ? 
Soru 4) Ankara'da en iyi yetişebilecek alternatif ürünler konusunda nasıl bir 

çalışma mevcuttur, bu konuda uygulamalar var mıdır ? 
Soru 5) Ankara'nın sulanabilir arazisi nedir ? 
Soru 6) Sulanan arazilerin artırılması yönünde ne gibi çalışmalar vardır ? 
Soru 7) Ankara tarım ve hayvancılığını geliştirmek için son beş yılda ne gibi 

yatırımlar planlanmış, bunların gerçekleşme durumu ve gerçekleştirilememe nedeni 
nedir ? 
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Soru 8) Ankara'ya has ; Ankara armudu, tiftik keçisi geleneksel simgesel 
ürünlerin üretimlerin artırılması için ne gibi çabalarınız vardır ? 

Soru 9) Ankara'da ve ilçelerindeki kamu kurumlarının son beş yıllık tanm ve 
hayvancılık açısından üretim ve istihdam faaliyetleri nedir ? 

Soru 10) Ankaralı çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların eğitimi ile ilgili hangi 
çalışmalar yapılmaktadır, varsa bu çalışmalardan kimler ne miktarda 
yararlanmaktadır ? 

Soru 11) Ankara'da Bakanlığınızı ilgilendiren sorunlann çözümü konusunda 
size nasıl yardımcı olabiliriz ? 

Cevap ) Ankara İlinde üretilen tarla ve meyve ürünleri ile hayvanlardan elde 
edilen ürün verimleri Türkiye ortalamasına yakındır. 

Son beş yıl içerisinde Ankara ili yıllık ortalama olarak 208 bin ton süt, 22.4İ3İn 
ton et,1082 ton yapağı, 198 ton tiftik, 37.5 bin ton beyaz et, 157 birVton yumurta ve 
419 ton bal üretimiyle milli ekonomiye katkı sağlamaktadır. 

Ankara İlimizde bazı özel iklim isteği olan tarla ve meyve ürünleri hariç her 
türlü bitkisel ürün yetiştirilmektedir. Hayvansal ürünlerden denizde yetiştirilen ürünler 
hariç tüm hayvansal üretim yapılmaktadır. 

Diğer yandan Bakanlığımızla Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan çalışmalarda sulanan şekerpancarı alanlarında şekerpancarı 
yerine, ülkemizin açığı olan başta ayçiçeği olmak üzere, yem bitkileri alternatif ürün 
olarak önerilmiştir. 

Ankara'da kamu sulaması ve halk sulaması dahil yaklaşık 100 bin hektar alan 
sulanmaktadır. 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ile ilgili usul ve esaslar 
kapsamında, Ankara İlinde sığırlarına suni tohumlama yaptıran 422 yetiştiriciye 2.1 
Milyar TL. destek verilmiştir. Yine aynı kararname kapsamında damızlık belgeli gebe 
düve alan 17 yetiştiriciye 6.3 milyar TL. ve saf ırk sertifikalı gebe düve alan 255 
yetiştiriciye ise 37.5 milyar TL. destek ödemesi yapılmıştır. 

Ankara İlinde 1997 yılından 2001 yılı sonuna kadar yapılan suni tohumlama 
miktarı 49.144 baş, tabi tohumlama ise 15.120 baş olmuştur. 

Ayrıca kararname kapsamında Ankara ili besicilerine 2000 yılında 1 trilyon 541 
milyar TL 2001 yılı için ise 1 trilyon 659 milyar TL. ödeme yapılmıştır. 

Tiftik keçiciliğinin geliştirilmesi için üretilen tiftik 2000,2001 yıllarında prim 
verilerek desteklenmiş ve 2002 yılında da prim doğrudan ödemeye dönüştürülerek, 1 
kg tiftik alım fiyatı 6 milyon 100 bin TL olarak belirlenmiştir. 

Ankara'da 1997-2002 yılları arasında 5 adet Süt Sığırcılığı, 2 adet Besi 
Sığırcılığı, 8 adet Damızlık Sığır Yetiştiriciliği ve 1 adet 5 T/G Mandıra projesi 
programa alınmıştır. 1999-2002 yılları arasında Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı 
projesi uygulamasıyla 500 aileye 1000 Baş gebe düve verilmiş, 4000 ton süt, 7500 
ton gübre üretilmiş ve 530 kişinin istihdamı sağlanmış, Ortakların Mülkiyetinde 
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği projesi uygulamasıyla 350 aileye 1400 gebe düve verilmiş 
ve 7000 ton süt, 10.500 ton gübre, 700 adet buzağı üretilmiş ve 392 kişinin istihdamı 
sağlanmış, Ortakların Mülkiyetinde Besicilik projesi uygulamasıyla 50 aileye 500 besi 
danası verilmiş ve 258 ton Et, 3600 ton gübre üretilmiş ve 54 kişinin istihdamı 
sağlanmıştır. 
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8.* Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'mn, adliyelerde barolara tahsis edilen yerler için 
ücret talep edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/6750) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki soruların, yazılı cevaplandırılmak üzere 
Saygıdeğer Adalet Bakanımız Hikmet Sami Türk'e yöneltilmesi talep 
olunur.27.03.2002 

Şatolarımla 
AlK^/ftİMAYA 

Illetvekilİ 

SORULAR : 

1-Adalet binalannda barolara {avukatlara) yasa 
gereği tahsis edilen yerler için bakanlığınız tarafından şimdiye kadar 
bir bedel (gider, karşılık) istenmiş midir? 

2-Son günlerde, bazı barolara bakanlığınız tarafından 
yöneltilen gider taleplerinin hukuki dayanağı nedir? Eğer bir kural var 
idiyse, şu ana kadar uygulanmamasını nasıl açıklıyorsunuz? (Any. 
Mad.6/3). 

3-Avukatlık yasasının 2.5,2001 t. ve 4667 sayılı yasa 
ile değişik l.cl ve 50.ci maddeleri uyannca, tahsisin bedelli 
olamaması karşısında bakanlık işlemini geri almayı düşünüyor 
musunuz? Kris, devlet yükümlülüğünü ortadan kaldıran 
veya yasaya aykırı salmaya yolaçan bir hukuki sebep 
midir? 

4-İşlemin savunma erkine yönelik bir tavır 
olarak algılanmasını önleyecek bir girişimde bulunmayı 
düşünmekte misiniz? 
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T.C. ANKARA ' 
ADALET BAKANLIĞI İJ3/.4/2002 

Bakan 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 4.4.202 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6750-14463/34041 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman, Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya tararından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 
7/6750-14463 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .„7„^2O02 

Bakan 

Saym 
Ahmet İYİMAYA 
Amasya Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğiniz 7/6750-14463 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 50. maddesinde, her adalet dairesinde, 
bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise 
avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması öngörüldüğünden, barolar 
ve avukatlar, bu maddeye uygun olarak adalet binalarının kendilerine tahsis 
edilen bölümlerinde faaliyet göstermektedirler. Adalet hizmetlerinin müstakil ve 
kiralık binalarda yerine getirildiği yerlerde faaliyet gösterpn baroların ve avukat 
odalarının bu faaliyetleri sırasında elektrik, su, ısınma ve temizlik ihtiyaçları için 
gerekli olan tüketim giderleri Bakanlığımız bütçesinden Cumhuriyet 
başsavcılıklarına ve mahkeme başkanlıklarına gönderilen ödeneklerden 
karşılanmaktadır. Ancak, bu giderlerin giderek artması, yeterli olmayan 
Bakanlık bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. 
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Bu yerlerin giderlerinin genel bütçeden karşılanmasma ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmadığı gibi, elektrik, su, ısmma ve temizlik ihtiyaçlarî için gerekli 
olan tüketim giderlerinin genel bütçeden karşılanmasma dsi yasal olanak 
bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, adalet dairelerinde barolar ve avukatlar için ayrılan yerlerin 
giderlerinin tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu 
olan ve bağımsız bütçesi bulunan barolar tarafından karşılanması gerektiği 
düşünüldüğünden, Bakanlığımız îdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığınca 
konuya ilişkin 1.3.2002 tarihli ve 52-28 sayılı Genelge çıkarılmıştır. Söz konusu 
Genelge çıkarılıncaya kadar barolar ve avukatlara ayrılan bu yerlerin giderleri 
için herhangi bir bedel talep edilmemiş, ancak Genelgeden sonra giderler ilgili 
başsavcılıklar ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarınca talep edilmeye 
başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 

^>^^•'lawl^^)MMetvddü Zeki Ünal'ın, turizm seyahat şirketlerine ve hac 
orğâtosyonlanna ÜİflÖ ş̂brusu ve Turizm Bakam Mustafa Taşar'm cevabı (7/6752) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET.MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakam Sayın Mustafa Taşar tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.03.2002 

ZekTÜNAL 
Karaman Milletvekili 

1-Toplam turizm seyahat şirket sayısı ve grupları nedir? 
2-Turizm şirketlerinin gruplandırılması hangi kriterler dikkate alınarak 

yapılmaktadır? 
3-Hac organizasyonu yapan şirketlerde aranan farklı kriterler varsa 

nelerdir? ' • ' / ' , 
4-Ankara'da Köklü Turizm İsmiyle faaliyetini •'sürdüren A Grubu 

Seyahat Acentasının ARTUR ve VASCO Turizm adına hacı adayı 
toplamasının yasal dayanağı var mıdır? . 

5-Yasal bir dayanak var ise, Diyanet İşleri Başkanlığınca ARTUR turizm 
adına 16 ve VASCO turizm adına 6 kişilik Hac Kimlik Belgesi tanzim edildiği 
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halde, niçin Mekke'de bu iki şirketin yetkilileri hac hizmetleri Üe Mekke ve 
Medine'de kalacak yer konusunda Köklü Turizm ile herhangi bir, 
mutabakatlarmuı'olmadığmı beyan etmişlerdir? Ayrıca, VASCO turizm 
"Kimlik Belgesi bizi- bağlamaz biz vizede yardımcı olduk"- demişlerdir. 
Halbuki bu 6 kişi kendi çabalarıyla Suudi Arabistan elçiliğinden özel hac vizesi 
almışlardır. Yapılan kısa bir tetkik sonucunda Köklü turizmin doğru söylemediği 
ortaya çıkmıştır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu iki Turizm Seyahat 
Şirketinin haberleri olmadan isimlerine nasıl Hac Kimlik Belgesi 
verebilmiştir? Haberleri var idiyse, ARTUR ilgilendiği halde VASCO Turizm, 
niçin hacı adaylarıyla ilgilenmemiştir? 

6-KöklÜ turizm, A Grubu seyahat acentalığt hakkını ne zaman ve hangi 
esaslar dikkate alınarak iktisap etmiştir? 

7-Köklü turizmin hile ve yalanları tespit edildiği takdirde kendisine 
uygulanacak müeyyide ne olacaktır? 

8-Köklü Turizmin geçmiş yıllarda Hac organizasyonunda yaptığı 
yolsuzluklar nedeniyle, belgelerinin iptal edildiği söylentileri doğru ise, bu 
şirket faaliyetlerini halen nasıl sürdürebilmektedir? 

T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Kctpıiıs Soru ÖnetfiOBİ 
ANKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 4 
Nisan 2002 tarih ve 34052 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın, Turizm seyahat şirketlerine ve hac 
organizasyonlanna ilişkin olarak vermiş olduğu soru önergesine istinaden hazırlanan 
Bakanlığımız cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa TAŞAR 
Bakan 
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ICARAMAN MİLLETVEKİLİ ZEKİ ÜNAL'IN SORU ÖNERGESİ 

Soru 1: Toplam turizm seyahat şirket sayısı ve grupları nedir? 

Cevap 1 : 31.03.2002 tarihi itibariyle seyahat acentalannın sayısal toplamı ve gruplarına 
göre dağılımı ektedir. (EK: 1) 

Soru 2: Turizm şirketlerinin gruplandırılması hangi kriterler dikkate alınarak 
yapılmaktadır? 

Cevap 2 : Seyahat Acentalannın gruplandırılması; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve 
Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 3. maddesinde GRUPLANDIRMA başlığı altında 
belirtilmiştir. (EK:2) 

Soru 3: Hac organizasyonu yapan şirketlerde aranan farklı kriterler varsa nelerdir? 

Cevap 3 : HAC ORGANİZASYONU YAPACAK OLAN SEYAHAT 
ACENTALARINDA ARANAN KRİTERLER; Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından 
o yılın hac takvimi ve ilgili diğer konularda alınacak tedbirler her yıl belirlenir. (Diyanet İşleri 
Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı ve 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcileri) 

Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri- Başkanlığınca yapılacak olan Hac Organizasyonu için 
Müşterek Esaslar tespit edilir ve karara bağlanır. Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB tarafından, Hac 
Organizasyonu düzenleyecek seyahat acentalarından alınacak tur teminatı karara bağlanır ve bir 
ön protokol hazırlanır. (EK:3) 

Soru 4: Ankara'da Köklü Turizm İsmiyle faaliyetini sürdüren A Grubu Seyahat 
Acentasının ARTUR ve VASCO Turizm adına hacı adayı toplanmasının yasal dayanağı var 
mıdır? 

Cevap 4 : Hac Organizasyonu yapma hakkı kazanan seyahat acentaları, illerde vSADECE 
HACI ADAYLARININ KAYITLARINI YAPMAK ÜZERE 'kist ve" "kııruluşiara yetki 
vermektedir. (Seyahat Acentaları Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (h) fıkrası) (EK:4) 

Soru S: Yasal bir dayanak var ise, Diyanet İşleri Başkanlığınca ARTUR turizm adına 16 ve 
VASCO turizm adına 6 kişilik Hac Kimlik Belgesi tanzim edildiği halde, niçin Mekke'de bu 
iki şirketin yetkilileri hac hizmetleri ile Mekke ve Medine'de kalacak yer konusunda Köklü 
Turizm ile herhangi bir mutabakatlarının olmadığını beyan etmişlerdir? Ayrıca, VASCO. 
turizm "Kimlik Belgesi bizi bağlamaz biz vizede yardımcı olduk" demişlerdir. Halbuki bu 6 
kişi kendi çabalarıyla Suudi Arabistan elçiliğinden Özel hac vizesi almışlardır. Yapılan kısa 
bir tetkik sonucunda Köklü turizmin doğru söylemediği ortaya çıkmıştın Ancak Diyanet 
İşleri Başkanlığı bu iki Turizm Seyahat Şirketinin haberleri olmadan isimlerine nasıl Hac 
Kimlik Belgesi verebilmiştir? Haberleri var idiyse, ARTUR ilgilendiği halde VASCO 
Turizm, niçin hacı adaylarıyla ilgilenmemiştir? 

Cevap 5 : Sözkonusu soru cevabımn Diyanet İşleri Başkanlığından araştırılması 
gerekmektedir. 
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Soru 6: Köklü turizm, A Grubu seyahat acentalığı hakkını ne zaman ve hangi esaslar 
dikkate alınarak iktisap etmiştir? 

Cevap 6 :. Köklü Turizm Seyahat Acentası, 1618 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin 2. fıkrası 
gereği 80.000 dolarlık döviz geliri temin ettiğini Bakanlığımıza belgelendirmiş ve (A) grubu 
seyahat acentası geçici işletme belgesi 28.03.1994 tarihinde (A) grubu seyahat acentası işletme 
belgesine çevrilmiştir. (EK:5) 

Soru 7: Köklü turizmin hile ve yalanları tespit edildiği takdirde kendisine uygulanacak 
müeyyide ne olacaktır? 

Cevap 7 : Köklü Turizm Seyahat Acentası'nın hile ve yalanlan tespit edildiği takdirde 
kendisine uygulanacak müeyyide, 1618 sayılı Yasa çerçevesinle değerlendirilecektir. 

Soru 8: KöklO Turizmin geçmiş yıllarda Hac organizasyonunda yaptığı yolsuzluklar 
nedeniyle, belgelerinin iptal edildiği söylentileri doğru ise, bu şirket faaliyetlerini halen 
nasıl sürdürebilmektedir? 

Cevap 8 : Köklü Turizm Seyahat Acentası'nın 1323 sayılı (A) grubu seyahat acentası 
işletme belgesi, 07.12.1999 tarihinde 1618 sayılı Yasa'nın 27. maddesinin (d) fıkrası gereğince 
iptal edilmiştir. Ancak, sözkonusu acentanın 31.02.2000 tarihinde Ankara Bölge İdare 
Mahkemesinde almış olduğu Yürütmeyi Durdurma Kararı Bakanlığımıza 09.03.2000 tarihinde 
tebliğ edilmiş, bunun üzerine acentanın işletme belgesi il Müdürlüğümüz tarafından acenta 
yetkilisine iade edilmiştir. (EK:6) 

31.03.2002 TARİHİ İTİBARİYLE SEYAHAT ACENTALARININ SAYISAL DURUMU 

(A) GRUBU 

MERKEZ 

2344 

ŞUBE 

876 

(AG) GRUBU 

MERKEZ 

369 

ŞUBE 

12 

(B) GRUBU 

MERKEZ 

222 

ŞUBE 

19 

(C) GRUBU 

MERKEZ 

367 

ŞUBE 

46 

TOPLAM 

MERKEZ 

3302 

ŞUBE 

963 

GENEL 

TOPLAM 

4256 
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SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI 
BİRLİĞİ KANUNU 

Kanun No .: 1618 

Kabüi Tİrihi: 14.9.1972 

Resmi Gazele'de Yayımı : 28.9.197244320 

BİRİNCİ KISIM 

Seyahat Acentalan 
I- Tanım . 

MADDE l — Seyahat acentalan kSr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, 
spor ve eğlence imkanları sağlayan onlara turizmle ilgili bilgiler veren bu konuya ilişkin 
tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle •ödemeler dengesine katkıda bu
lunan ticari kuruluşlardır. 

II- Seyahat Acentfllarımn Kuruluş ve işleyişi 

İzin 

MADDE 2—Seyahat Acentalan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yereceği işletme 
belgesi üe kurulurlar. 

. Türk Ticaret Kanunu lıüktlmlerisakiıoır.. 

Gruplandırma 

MADDE 3—Seyahat aantalangördülderirto ' 

A) (A) Grubu seyahat acentalan 1 inci' maddede söz konusu olan tüm seyahat acen-
taiığı hizmetlerini görürler. 

B)(B) Grubu seyahat acentalan-Uluslararası kara, deniz ve hava. ulaşormaaraçları 
ile (A) grubu seyahat acentalannmdüzenliyecekleri turiann biletlerini satarlar. 

C) (C) Grubu Seyahat acentalan - Yalnız Türk vatandaştan için yurt içi turlar 
düzenlerler. 

(B) ve (C) grubu seyahat acentalan kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acen
teliği hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalannın verecek
leri hizmetleri, görürler. 

(A) Grubu seyahat acentalan tertipledikleri turistik gezilerle bir önceki yıl yurt 
dışından getirdikleri dövizin % 25 ini geçmemek üzere, yurt dışırfa* turlar düzen-
llyebilirler. Söz konusu % 25'in hesabında, ulaştırma aracı ücreti, yemek,' İkamet ve sair 
masraflar adı altında müşteriden alınan hertilrlü paralar katılır. 

Yabancı uyruklu seyahat acentalan yurtdışına tur tertip edemezler, 

(A). Grubu seyahat acentalan, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma 
araçlanni kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nak-
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Uyan ruhsatnamesi kertmez.. Ancak, aracın Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tcsbit edilen 
vasıflara uygunluğu aranır 

İmletme Belgeleri 
MADDE 4 — (A) grubu seyahat acentalan Turizm ve Tanıtma Bakanlığından geçici 

isletme belgesi, (B) ve (C) grubu seyahat acentalan ise işletme belgesi aldıktan sonra faa
liyete geçerler. Seyahat acentalığı belgesi almak isteyenler Bakanlıkça hazırlanan soru 
üslerini doldurmak ve müesseselerinin bu kanundaki {artlara uygunluğunu belgelendirmek 
suretiyle Bakanlığa bir dilekçç ile başvururlar. Bakanlık bu konuda Birliğin görüşünü de 
alır. Birlik gerekçeli görüşünü en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirir. 

(A) grubu seyahat acentalarma iki yıl süreli geçici işletme belgesi verilir. Bu süre 
içinde, yurtdışından tertipleyecekleri turistik turlarla ilgili olarak toplam 80.000 dolarlık 
döviz geliri temin eden (A) grubu seyahat acemaşiran geçici işletme belgesi, işletme bel* 
gesine çevrilir. Yabancı uyruklu seyahat acentalan veya yabancı seyahat acentalannın 
şubeleri için bu miktar üç mislidir. 

Söz konusu miktarlarda dövizi iki yıl içinde yurt dışından getiremeyen (A) grubu 
seyahat acentalannın geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınır. 

İşletme belgesi alan (A) grubu seyahat acentalannın her iki senede bir yukanda söz 
konusu edilen miktarlarda dövizi yun dışından getirdiklerini belgelendirmeleri şarttır. 
İşletme belgesini haiz (A) grubu seyahat acemaşiran temin ettiği döviz miktan iki senelik 
bir devre içinde 80.000 doların altında kaldığı takdirde, acemanm son beş sene zarfında 
yurt dışından temin etmiş olduğu döviz miktan ortalaması göz Önüne alınarak Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı tarafından iki senelik bir süre daha tanınır. Bu süre sonunda da 
40.000 dolarlık yıllık ortalamayı tutturamıyan (A) grubu seyahat acentası hakkında 2 7 . 
maddenin (f) fıkrası hükmü uygulanır. 

(B) ve (C) grubu seyahat acentalarma asgari döviz, transferi mecburiyeti aran
maksızın işletme belgesi verilir. 

Yabancı uyruklu seyahat acentalan veya yabancı seyahat acentalannın şubelerine 
işletme belgesi verilebilmesi için yurt dışından temin etmekzorunda olduktan özsermaye 
miktan; her yıl Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
tesbit edilir. 

Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus olmak üzere verilir. İşletme belgeleri Ba
kanlığın izni olmadan devredilemez. Seyahat acentalığı geçici işletme veya işletme belge
sini alan gerçek ve tüzel kişiler, sahip sayılır. 

Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde otobüs işletmeciliği yapan müesseselerin 
hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğindedir. Bu müesseseler bu Kanun hükümlerine tabi 
değildir. 

Seyahat acentalanna verilen geçici işletme ve işletme belgelerine, hangi gruba dahil ol
duktan kaydolunur, 

İşletmenin Adı 
MADDE S—Mevcut bir seyahat acemaşiran herhangi bir sicil dairesinde daha önce 

tescil edilmiş unvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu unvan, başka bir 
seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim 
katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz. 

Turizm Müessesesi Bejgesini haiz tesis isimleri için de yukandaki fıkra hükümleri 
uygulanır. 
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TURİZM BAKANLIĞI İLE TÜRSAB ARASINDA HAC TURU DÜZENLEYECEK 
SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINACAK TURTEMİNATININ KAPSAMININ 

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 
ÖN PROTOKOL 

Hac organizasyonu düzenleyecek Seyahat Acentalanrun, hacca gidecek olan 
vatandaşlanmızın ulaşım,.konaklama, yeme-içme ve rehberlik hizmetleri ile ilgili her türlü 
giderlerini karşılayabilecek şekilde; 

1. 1618 Sayılı Seyahat Accntalan ve Seyahat Acentalan Birliği Kanunu'nun 13. maddesi 
uyarınca hac turu düzenleyecek Seyahat Aceutası taranndan. kişi başj 25G ABD Dolarlık 
tur teminatının Bakanlık emrine verilmesi, 

2. Hac turu düzenleyecek olan Seyahat Acentalanrun Turizm Bakanlığına başvurusundan 
önco kişi başına 550 ABD dolarlık ve lehdarı TÜRSAB olan, Bakanlığa temlik 
edilebilecek olan tur teminat mektubunun TÜRSAB'" verilmesi, 

3. TÜRSAB tarafından teminat mektubu alınan Seyahat Acentalannca düzenlenen hac 
seyahatlariyle hacı adaylannın gerek Türkiye'de gerekse. Suudi Arabistan'da ortaya 
çıkabilecek aksaklıklar olması durumunda (ulaşım, ayakbasu bedeli, konaklama gibi 
hizmetlerden) Bakanlığın talimatı ile veya TÜRSAB'ıa kendiliğinden hac turunun 
tamamlanmasından sorumlu olacağı 

4. Hac turu düzenleyecek Seyahat Accntalan tarafından hacı adaylanna verilmesi gereken 
/ *hizraetlerin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi durumunda Bakanlığın 

talimatı Üzerine Seyahat Acentalannca TÜRSAB'a verilen teminatın derhal çözülmesi ve 
kişilerin mağduriyetinin giderilmesinde TÜRSAB'ın sorumlu kılınması, 

Hususları karara bağlanmıştır. 03.09.2001 

Savaş KUCE 
Türüm Balanhğı Müsteşarı 

. V 
Başaran ULUSOY % 
TÜRSAB Başkanı \ 
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SEYAHAT ACENTALARINCA 2002 YILINDA YAPİLACAK HAC 
ORGANİZASYONLARI İÇİN TURİZM BAKANLIĞI İLE DİYANET İŞLERİ 

BAŞKANLIĞINCA BELİRLENEN MÜŞTEREK ESASLAR 

1- Hac organizasyonu yapmak üzere Turizm Bakahlığı'na müracaat eden seyahat 
acentalarının 31.12.1996 tarihinden önce (A) grubu seyahat acentası işletme belgesi 
almış olmasına, 

2- Daha önce düzenlemiş oldukları hac seferleri dolayısıyla Bakanlıklararası Hac ve 
Umre Kurulu'nca 2002 yılı hac mevsiminde hac organizasyonu yapmaktan men 
edilmemiş olmasına, 

3- Seyahat acentasınm düzenleyeceği hac organizasyonunun 100 kişiden az 
Olmamasına, 

4- Hac organizasyonu yapacak olan seyahat acentesinin; hacca götüreceği 
vatandaşlarımızın ulaşım, konaklama, iaşe ve rehberlik hizmetleri ile diğer her türlü 
giderlerini karşılayabilecek şekilde, yapılacak. organizasyon türüne göre kişi sayısı 
dikkate alınarak miktarı Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek para veya anında nakde 
dönüştürülebilecek banka teminat mektubunu (hac seferi dışından kaynaklanacak bir 
alacaktan dolayı temlik, terhin ve haciz edilmemek ve hac seferine katılan vatandaşların, 
ilgili acentadan herhangi bir şikayeti olmadığı takdirde hac seferinin bitiş tarihinden 2 ay 
sonra muhatap seyahat acentasına iade edilmek, üzere) Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
sözleşme İmzalamadan önce Turizm Bakanlığı'na vermesine ve teminatı verdiğini Turizm 
Bakanlığımdan alacağı yazı iie belgelendirmesine, 

Karar verilmiştir. 14/08/2001 

Mehmet Nuri YILMAZ 
Diyanet İşleri Başkanı, 

savaş HUCE 
Turizm Bakanlığı 

Müsteşar 
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KOMİSYON KARARI 

^Bakaftlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 21/08/2001 tarih ve 2000/08 sayılı Kararının 3 ncü 
maddesi uyarınca; 2002 yılı hac takvimi ve hac organizasyonu ile ilgili diğer konularda alınacak 
tedbirleri belirlemek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişler), Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve Turizm 
Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı ve Türkiye Seyahat Acentalan Birliği (TURSAB) temsilcilerinden 
oluşturulan Komisyonumuz.21 -24 Ağustos 2001 tarihlerinde toplanarak çalışma yapmıştır. Buna 
göre; 
1. 2002 yılı hac takvimi ile ilgili olarak, 

a) Hac mevsiminin; 02 Ocak - 1 8 Mart 2002 tarihleri arası olarak tesbit edilmesine, 
b) Hac çıkışlarının 26 Ocak - 1 6 Şubat 2002, 
c) Hac dönüşlerinin 25 Şubat - 1 8 Mart 2002, 
tarihleri arasında yapılmasına, 

2. 2002 yılında hacca gidecek olanlara, 
a) Hac çıkışlarına esas olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nca resimli, seri numaralı, 

mühürlü ve güvenlik işareti olan "Hac Kimlik Belgesi", 
b) Yurtdışında işçi olarak çalışan vatandaşlarımız ve orada ikametti aile fertlerinin 

bulundukları ülkedeki Suudi Arabistan temsilciliklerinden vize alıp hac seyahatini Türkiye bağlantılı 
olarak yapacaklara-, yalnızca çıkış işlemlerinde kullanılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 
hazırlanacak "Çıkış Kartrnın Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirliklerince, 

verilmesine, 
c) ülkemiz hac kotasının 70.000, 2002 yılında hacca gitmek üzere Ön kayıt yaptıranların 

sayısının 114.000 dvannda olduğu dikkate alındığında, 44.000 dvannda vatandaşımızın yedekte 
kalacağı görülmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hacca gitmek üzere ön kayıt 
yaptıranlardan kufada yedek kalanlar ile İkinci defa hacca gitmek isteyenlerin bazı kişi ve 
kuruluşlarca umre, ziyaret, giriş vb. vizelerle kaçak olarak hacca götürülebilecekleri, bu durumun da 
hem vatandaşlarımızın perişan olmasına, hem de ülkemizle Suudi Arabistan ve diğer ilgili ülkeler 
arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Bu olumsuzluklara meydan 
verilmemesi için; 

ca. Hac mevsiminin başladığı 02 Ocak 2002 tarihi ile 21 Şubat 2002 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan'a gideceklerden (Bu ülkede çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar ile diplomatik veya ticari 
vize alanlar hariç) "Hac Kimlik Belgesi" istenmesine, 

cb. Hac mevsimi çerçevesinde, Havalimanı Emniyet birimlerinin istemesi halinde, Suudi 
Arabistan temsildliklerine verilen vizelerdeki Arapça yazıları tercüme etmek üzere, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca çıkış • yapılan havalimanlarında Arapça'yı tercüme yapabilecek personel 
görevlendirilmesin©, 

cc. Hac mevsiminde üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı kaçak olarak hacca 
götürmek isteyen kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin Önlenebilmesi için; yurtdışına çıkış yapan kişilerin 
pasaportlarında hac vizesi varsa bunlardan "Hac Kimlik Belgesi" istenmesine ve bu belgeyi ibraz 
edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmemesine, 

cd. Hac seferi düzenlemesine izin verilen acenta isimlerinin çıkış yapılacak kapılara Oiyanet 
İşleri Başkanlığı'nca bildirilmesine, 

ce. 2000 yılı hac mevsiminde Ürdün üzerinden yapılmak istenen kaçak hac seferleri 
sebebiyle yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için hac mevsiminde, Diyanet İşleri Başkanlığı 
hac organizasyonları hariç, Kuruluşlarca yurtdışına düzenlenen seyahatlerin 1618 sayılı "Seyahat 
Acentalan ve Seyahat Acentalan Birliği Kanunu" esasları dahilinde yapılmasına, hac-mevsiminde 
özellikle Ürdün, Mısır, Yemen, Kuveyt, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkemiz vatandaşlarına vize kolaylığı 
sağlayan ülkelere grup halinde gitmek isteyenlerden Turizm Bakanlığı'nca onaylanmış tur programı 
ve formu istenmesine ve bunları ibraz etmeyenlerin çıkışlarına izin verilmemesine, ayrıca kaçak hac 
seferi düzenlemek isteyen kişi ve kuruluşlarla vatandaşların. yasal olmayan usullerle hacca 
gitmemeleri konusunda uyarılmasına, 
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cf. Öncetd yıHardo olduğu gibi Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerdeki Suudi Arabistan dış 
temsMdHklarJfldtn hac vizesi, ziyaret vizesi veya her ne ad altında olursa olsun VIZQ almak suretiyle 
Suudi Arabistan'a giden ve bu şekilde ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili yapılan bütün 
düzenlemelere aykırı davranan, böylece hac kotasını delen, organizasyonun yurtdışı bölümünü 
menfi yönde etkileyen, ilgili ülkelerle ülkemizin ilişkilerinin zedelenmesine sebep olan ve hiçbir yergi 
vermeden kurallara aykırı, davrariarak haksız kazanç elde eden kişi veya kuruluşların bu tür 
faaliyetlerinin önlenmesi gerektiğinden, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hac kur'aları 
çekildikten sonra sıkı bir denetim yapılmasına, usulsüz hacca götürme faaliyetlerinin İzlenmesine ve 
anında İlgili mercilere bildirilmesine, özellikle hac mevsimi olarak belirlenen tarihler arasında 
çıkışlarda kontrol ve denetimlerin çok titiz bir şekilde yapılmasına, 
3. 2002 yılı hac seferlerinin hava ve kara yolu ile yapılmasına, 
4. Havayolu ile hac çıkış ve giriş İşlemlerinin; Adana, Ankara, Antalya, Dalaman, Diyarbakır, 
Erzurum, Gaziantep, İsparta, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir,: Samsun, Trabzon, Van ve Kayseri 
Havalimanlarından ve karayolu ile çıkış ve giriş işlemlerinin Hatay Cilvegözü ve Kilis Oncüpınar 
gümrük kapılarından yapılmasına, 
5. 2002 yılı hac mevsiminde Turizm Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı'nca müştereken 
belirlenen, hac seyahatinin bir ibadet olma özelliğini de gözeten esaslara göre hac seferi 
düzenleyecek Acentalann; 

A- 03-13 Eylül 2001 tarihleri arasında T.DIyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe 
Müdürlüğünden şartname aldıktan sonra 03-14 Eylül 2001 tarihleri arasında Turizm Bakanlığına 
müracaat etmelerine, 

B- Turizm Bakanlığı'nın bu acentalaria ilgili değerlendirmesini 03-18 Eylül 2001 tarihleri 
arasında sonuçlandırmasına, 
4 C- Acentalann Turizm Bakanlığı'ndan alacakları belge ve şartname satın aldıklarını gösterir 
makbuzla birlikte 03-18 Eylül 2001 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat ederek 
sözleşme İmzalamalarına, 

D- Hacı adaylarının 01-02 Eylül 2001 tarihleri arasında II müftülüklerince il merkezlerinde noter 
huzurunda kur*a çekilerek belirlenmesine, 

E- Kesin kayıtların 20 Eylül -10 Ekim 2001 tarihleri arasında, yedekten kayıtların işe 15 Ekim 
2001 tarihinden İtibaren yapılmasına, 

F- Acenta hacı adaylarının Suudi Arabistan'da kalacakları evlerin; 
Mekke'de : 19-25 Ekim 2001 
Medine'de : 26-31 Ekim 2001 

tarihleri arasında kiralanmasına ve bu evleri kontrol edecek ön denetim ekibinin de belirtilen 
tarihler arasında Suudi Arabistan'da bulunmasına, 

G- 2002 yılında hac organizasyonu yapacak A grubu seyahat acentalarının kendi aralarında 
konsorsiyum (birliktelik) yapabilmelerine, birliktelik yapan acentalann konuya alt noter tasdikli 
belgeyi Diyanet İşleri Başkanlığı ile Turizm Bakanlığına vermelerine,' 

H- Acentalara konu ile ilgili duyurunun Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB tarafından yapılmasına, 

6. 2002 yılında hac seferi düzenleyecek A Grubu Seyahat Acentalarının, T.DIyanet Vakfı Hac 
Hesabı'na sağlık, idari İşler, denetim, görevli ve hac kitapları için ödeyecekleri iştirak payının, 

34.-USO kafile başkanı ve din görevlisi, 
32.-USD sağlık hizmetleri, 
9.-USD Denetim, idari hizmetleri ve hac kitapları, 

olmak üzere her hacı adayı için toplam 75.-USD olarak belirlenmesine, 
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7. 2002 yılında hac seferi düzenlemesine izin verilen acentaların, hac organizasyonunda 
acenta temsilcisi (yetkilisi) ve acenta görevlisi olarak görevlendirilecekleri personelde; 

A. Halen Diyanet İşleri Başkanlığımda çalışıyor olmaması, 
B. Acenta temsilcilerinin (yetkililerinin) devamlı sigortalı, 
C. Acenta görevlilerinin ise sigortalarının, 
yapıldığına dair belge getirilmesi şartlarının aranmasına, 

8. Ev kiralarken dikkat edilecek hususlar: 
a. Evlerin kiralanması sırasında veya daha önce Türk hacılarının alışkanlıkları ve verimli 

kullanım açısından banyolardaki büyük küvetler yerine duşa kabin sistemi İle tuvaletlerin alaturka 
olması ve sayılarının artırılması konusunda ev sahiplerine duyuru yapılması ve imkanlar ölçüsünde 
bu hususa riayet edilmesine, 

b. Her katta yangın söndürme vana ve hortumu, yangın söndürme tüpü ve yangın alarm 
sistemi bulunmasına, ayrıca yangın merdiveni bulunan evlerin kiralanmasına özen gösterilmesine, 

c. Binaların yeni, bakımlı, temiz, haşarattan arınmış, standart yerleşim planına uygun. Kapı 
ve pencereleri sağlam, tefriş ve dekorasyonunun yeni olmasına, 

d. imkanlar ölçüsünde toplantı, va'z ve irşad çalışması yapılabilecek müsait yer 
bulunmasına, 

e. ilan panosu olmasına,. 
f. Yönetim odası bulunmasına, . . 
g. İlk yardım malzeme vd gereçleri bulunan dolap (Pamuk, oksijen, tentürdiot, sargı bezi, 

makas) olmasına, 
h. Emanet hizmetleri için kasa bulunmasına, 
ı. Her daire için iki masa ve sekiz sandalyenin mutfak veya uygun bir yere konulmasına, 
k. Her odada klima ve nitelikli döşeme malzemesi bulunmasına, 
I. Organizasyon tipine göre belirlenen standartlara sahip olmasına; 

9. 2002 yılında hac seferi düzenleyecek acontalarla İlgili olarak; 

a. Acenta hacılarının çoğunluğunun Müzdelife'den doğrudan yürütülerek cemarata, oradan 
da evlere götürülmesi sebebiyle bitap duruma düştüklerini belirterek şikayette bulunduklarından, 

. hacıların Müzdelife'den sonra, önce Mina'daki çadırlara götürülmesine ve burada bir müddet 
j dinlendirildikten sonra akşam serinliğinde cemarata götürülmelerinin tavsiye edilmesine, 

b. Mekke. ve Medine'de servis aracı çalıştırma mesafesinin bir km olmasına, servis 
sisteminin hacıların bu sen/İsleri kullanma zamanlarına göre sayıları ile sefer sıklıklarının 
ayarlanmasına ve otobüslerin nitelikli olmasının temin edilmesine, 

c. Acenta yetkililerinin, hacılar gelmeden önce binaların bakım ve temizliği, haşaratla 
mücadele, yerleşme planının hazırlanması, hacıların konaklamasına hazır hale getirilmesi ve 
transfer gibi işlemleri yapmaları hususunda şartnameye ve sözleşmeye hüküm konularak 
uygulanacak cezai müeyyidelerin belirlenmesine ve denetimin etkinliğinin sağlanmasına, 

d. Acentaların, binaların girişlerine Denetim ve Fetva ekiplerinin telefon numaraları ile 
kaldıkları büronun adreslerini ve acenta büro adreslerini belirten yazıların asılması uygulamasına 
uovui.i edilmesine, 

e. Arafat ve Mina'da verilen kumanyaların menusunun önceden belirlenmesine bunun İçin de 
şartname ve sözleşmeye hüküm konulmasına, 

f. Acenta hacı adaylarına verilecek hac malzemelerinin evsaf ve kalitesinin şekil ve 
modellerinin belirlenmesi konularında Hac ve Umre Kpmisyonu'na yetki verilmesine, Komisyonca 
belirienen evsafta hac maliemesi vermeyen acentalara Hac ve Umre Kurulu'nca takdir edilecek 
cezai müeyyidelerin uygulanmasına, ayrıca bu konunun Başkanlık ile acentalar ve acentalar ile hacı 
adayları arasında imzalanan sözleşme metinlerine ilave edilmesine, 
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g. Acentalar nezdinde görevlendirilecek din görevlilerinin hangi kafile başkanına bağlı 
olduğunun Diyanet işleri Başkanlığınca önceden belirlenmesine, 

h. Acentâ hacılarının; 
ha) Mekke'de Şişo. Maabde, Aziziye ve Mahbesûl Cin semtlerinde toplanmasına, 
hb) Bu bölgelerde din görevlileri için yemekhane açılmasına, 
hc) Sağlık ocağı ve poliklinik açılacak yerlerin ön denetimde belirlenmesine, 

ı. Aynı kriterlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da uygulanmasına, 

10. Hac Organizasyon Tipleri: 
Hacca gidecek vatandaşlarımıza daha farklı hizmet seçenekleri sunmak üzere isteğe bağiı 

olmak kaydıyla beş tip hac organizasyonu yapılmasına, bu organizasyonların; 

A. Normal T ip : 
Mekke'de Hareme en fazla 3 Km., (3 Km.den sonraki mesafeler için ön denetim ekibine 

insiyatif verilmesi) Medine'de ise 2 Km. mesafe içindeki evlerde Mekke'de 3 m», Medine'de İse 4 
m3 ye bir kişi düşecek ve odanın m2 olarak büyük.olması halinde en fazla sekiz kişi yerleştirilecek 
şekilde yer yataklarında (08X70-80X170-180 cm.) kalınan evlerde konaklama, ayrıca kiralanacak 
binalarda; 

a) Dairede en fazla 24 kişi konaklıyorsa mutfakta en az bir adet dörtlü ocak, bir adet 
buzdolabı; 24'den fazla kişi konaklıyorsa en az iki adet dörtlü ocak, iki adet buzdolabı, bir adet 
dipfiriz, 

b) Her odada kişi başına en az iki kanca düşecek şekilde elbise askısı, 
c) Banyo ve duş yapılan yerlere şohben veya termosifon, 
d) Her dairede iki masa ve 8 sandalye, 
e) Santralli telefon sistemi ve her daireye bir telefon (en az iki hat istenecek), 
f) Her dairede yeterli sayıda yarı otomatik çamaşır makinesi, 
g) Kişilerin Inip-çıkacağı kat sayısı üçden fazla ise kiralanacak binalarda kapasiteye uygun 

yeterli sayıda asansör, 
h) Her katta su soğutucusu ve yangın söndürme cihazı, 

bulunması, 
ı) İçme sularının içilebilecek nitelikte olması, 
k) Dairede bir mutfak, bir adet tuvalet ve bir adet banyo bulunması durumunda en fazla 24 

kişinin; bir mutfak, iki banyo ve iki tuvalet bulunması durumunda ise en fazla 36 kişinin 
konaklayabilmek, üç banyo ve üç tuvalet bulunması durumunda en fazla 42 kişinin 
konaklayabllmesi, 

I) Binanın ve dairenin tefriş ve dekorasyonunun nitelikli, temizlik ve bakımının yeterli olması, 
temizlik araç ve gereçlerinin bulunması, 

m) öncelikle yangın merdiveni olan binaların kiralanması. 
n) Ocaklarda kullanılan LPG tüplerinin dolu olarak hacıların kullanımına verilmesi, ayrıca boş 

tüplerin dolum İşleri ve ücretinin acenta yetkililerince karşılanması, 
o) Binada kullanıma sunulan çamaşır yıkama makinesi, buzdolabı, ocak, su soğutucusu, 

telefon, dipfriz vb. tüm eşyanın kullanılabilir durumda ve ekonomik ömrünü tamamlamamış olması, 
şartlarının aranmasına, 

712-
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B. Normal Yemekli Tip : 
MskkiB'de Hareme en fazla 3 Km., (3 Km.den sonraki mesafeler için ÖrPdenetirrf'ekibine 

ihsiyatlf ye*nfme«l) Medine'de ise 2 Km. mesafe içindeki evlerde Mekke'de 3 m», Medine'de ise 4 
m» ye bir kişi düşecek ve odanın m2 olarak büyük olması halinde en fazla sekiz kişi yerleştirilecek 
şekilde yer yataklarında (08X70-80X170-180 cm.) kalınan evlerde konaklama, ayrıca kiralanacak 
binalarda; 

a) Dairede en fazla 24 kişi konaklıyorsa mutfakta en az bir adet dörtlü ocak, bir adet 
buzdolabı; 24'den fazla kişi konaklıyorsa en az iki adet dörtlü ocak, iki adet buzdolabı, bir adet 
dipfiriz, 

b) Her odada kişi başına en az iki kanca düşecek şekilde elbise askısı, 
c) Banyo ve duş yapılan yerlere şohben veya termosifon, 
d) Her dairede iki masa ve 8 sandalye, 
e) Santralli telefon sistemi ve her daireye bir telefon (en az iki hat istenecek), 
f) Her dairede yeterli sayıda yan otomatik çamaşır makinesi, 
g) Kişilerin inip-çıkacağı kat sayısı üçden fazla ise kiralanacak binalarda kapasiteye uygun 

yeterli sayıda asansör, 
h) Her katta su soğutucusu ve yangın söndürme cihazı. 

bulunması, 
ı) İçme sularının içilebilecek nitelikte olması, 
k) Dairede bir mutfak, bir adet tuvalet ve bir adet banyo bulunması durumunda en fazla 24 

kişinin; bir mutfak, iki banyo ve iki tuvalet bulunması durumunda ise en fazla 36 kişinin 
konaklayabilmek, üç banyo ve üç tuvalet bulunması durumunda en fazla 40 kişinin 
konaklayabilmesi, 

I) Binanın ve dairenin tefriş ve dekorasyonunun nitelikli, temizlik ve bakımının yeterli olması, 
temizlik araç ve gereçlerinin bulunması, 

m) öncelikle yangın merdiveni olan binaların kiralanması, 
n) Ocaklarda kullanılan LPG tüplerinin dolu olarak hacıların kullanımına verilmesi, ayrıca boş 

tüplerin dolum işleri ve ücretinin acenta yetkililerince karşılanması, 
o) Binada kullanıma sunulan çamaşır yıkama makinesi, buzdolabı, ocak, su soğutucusu, 

telefon, dipfriz vb. tüm eşyanın kullanılabilir durumda ve ekonomik Ömrünü tamamlamamış olması, 
p) Hergün üç öğün yemek verilmesi, 

şartlarının aranmasına, 

C. Müstakil Odalı Tip : 
Mekke'de Harem'e 3 Km, Medine'de ise 1 Km. mesafe içerisindeki evlerde içinde tuvalet ve 

banyosu bulunan karyolalı 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama ve üç öğün yemek, 

D. Kısa SDrolM.Tip: 
Mekke ve Medine'de Haremevn'e 1 km'den daha az mesafedeki bes yıld»:'1 ntr»i|«Hp o \'°.VP 

o MŞIIİK odalarda, tam pansiyon KonaKiama, 

E. Kısa Süreli 2.Tİp: 
Mekke ve Medine'de Haremeyn'e 1 Km.den daha fazla mesafedeki beş yıldızlı otellerde 2 

veya 3 kişilik odalarda tam pansiyon konaklama, 
şeklinde yapılmasına, 
Hac hizmetlerinin özelliği gereği organizasyon farklılıkları, hacı adaylarının konaklayacağı 

mekan ve şekillerde olmaktadır. Bu sebeple; yukarıda belirtilen özellikler dışında; 
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- Il'don havalimanına gidlş-dönüş otobüs, 
^rMye^Stıudî Arabistan gidiş-dönüş uçak, 
- Karayolundan gidecekler için Türkiye-Suudl Arabistan'a gidiş-dönüşü otobüs, 
- Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri, 
- Clddo-Mekke-Medine-Cidde, Mekke-Arafat-Müzdelife-Mina arasındaki klimalı otobüs, 
- Evlerden Hareme, Haremden evlere servis, (Mekke ve Medine'de 1 Km.'den sonrası) 
- 2 takım elbiseli^kumaş '(bayanlar için 7 m, erkekler için 6 m), pasaport çantası, hac İle ilgili 

kitaplar, seyahat el çantası, kimlik künyesi ve hijyenik koruyucu maske (Her hacı adayına 5 adet) 
verilmesi, 

- Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri için otobüs tutulması, 
- Eşya nakli, kamyon ve eşyaları yüklemek için hammal ücreti, 
- Arafat'ta iki ve Mina'da bir öğün yetecek kadar kumanya verilmesi Ek-1, 
hizmetlerinin standart olarak her beş grupta da aynı şekilde aranmasına; ayrıca, normal 

tiplere katılacak hacı adaylarına pike, çarşaf, yatak ve yastık kılıfı verilmesine, 

F. İbadette birliği temin etmek üzere bütün hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığınca 
bastırılan hac kitaplarının, verilmesine, 

11. 2002 yılı Hac mevsiminde; 

Kısa süreli hac organizasyonuna katılacak vatandaşlarımızın Suudi Arabistan'da kalacakları 
otellerin standardının belirlenmesi ve hacı adaylarına bu otellerde veya aynı özellikleri taşıyan 
otellerde hizmet verilmesini sağlamak üzere; 

A) Haremeyn'e 1 km. den daha az mesafedeki beş yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda 
tam pansiyon şeklinde yapılacak Kısa Süreli I.Tip hac organizasyonuna katılacakların: 

MEKKE'DE MEDİNE'DE 
- Ecyad, - Al-Harisiyye, 
- Hyatt Regency, -Obrây, 
-Hilton, - Endülis Plaza, 
-Şüheda, -Sheraton (Haremeyakın olan), 
- Ilaf Ecyad, - Intercontinental. 
-Sheraton -Hilton 

B) Haremeyn'e 1 km'den daha fazla mesafedeki beş yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik 
odalarda tam pansiyon konaklama şeklinde yapılacak Kısa Süreli 2.Tip hac organizasyonuna 
katılacakların: 

MEKKE'DE MEDİNE'DE 
- Ümmû'l-Kura - Medine Sheraton (8. Km.) 
• Intercontinental, 

otellerinde veya aynı özellikleri taşıyan diğer otellerde konaklamalarının uygun olacağına, 
"Z. 2CC2 yılında Diyar=: îşier! Saşkan^ı'nın Dene:::*.: vo Gi*:ısti:r.i AIl.i.Ju '.'.~~ -^.;: . 
Düzenleyecek A Grubu Seyahat Acentalarının Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararları ile 
şartname ve sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde denetimlerinin yapılmasına, 

13. 2002 yılı hac sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Suudi Arabistan'a götürülecek 
ambulanslar ile bunlara sevk ve idare edecek tercüman ve şoförierin karayolundan çıkış 
yapmalarına, 
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»yolundan gerçekleştirilecek hac seyahatlerinde; 

c } 'Ö^ 'û^ü i ^n bir köfi'le teşkil cdilmoaino, 
b) KarayöJu iîo toac seferi düzenleyecek acentalanri kafile teşkil etmek Özere birliktelik 

yapabnnİMİnö. 
c); Kafilede; 

.;' ça)^;ptobfls%bİrdln gö 
cb) Öç otobüs içjn biracenta görevlisi, 
cc) 6-8 otobüs İçin bir kafile başkanı, 
cd) Bir kafile için bir öconta yetkilisi, 

bulunmasına,. : 
B-OTOBOSLERDE ARANAN ŞARTLAR 

a) Modelinin 1996 ve üstü modeller 
b) Klimasının orijinal, 
c) İki şoförü, 
d) Buzdolabı ve su, 
0) Çay ve kahve makinası, 
f) Stepne dahil bütün lastiklerinin üretici firmaların teknik vasıflanna uygun. 
g) Fren balatalannın teknik şartlara uygun, 
h) Altı veya yedi koftuk çıktıktan sonra en az 40 koltuğunun, 
i) iki atfet yangın söndürme cihazı, 
k) Havalandırma teşkilatının üretici firmanın teknik şartnamesine uygun, 
1) İlk yardım çantası ve içinde gerekli ilaçların, 
m) Acil durumlar için cam kırma çekicinin, 
n) Camlarının hasarsız, 
o) Takometre, klima, mikrofon, radyo ve teybinin çalışır vaziyette, 
olmasına, 

: p) Üretici firma ve TORSAB'tan onay belgesi alınmasına, 
C-YOL 60ZERGAHI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER 
. a) Haç karayolu güzergahında (Türkiye-Suriye-Ürdün_Suudi Arabistan ve Suudi 

Arablstûn-Ûrdün-Suriye-Türklye) üretici firmalar tarafından servis hizmeti verilmesine, 
b) Servislerde motor tamir ekipmanları ile birlikte klima ve elektrik tamir ekipmanlarının 

da bulundurulmasırtû, 
c) ıUü auetotboüs için en az bir adeı boş oıoousün yeae* olarak bulundurulmasına,. 

P-VED6KÖTÖBÖSLERİN FİNANSMANI 
Acentakrco karayolu ile düzenlenecek hac Şoförlerinde 100 otobüs için bulundurulacak bir 

adet bos yedok otobüsün finansmanının, her 100 adet otobüs sayısını dolduran acentalarca yedek 
otobüs ücretinin otobüs sayılarına orantılanarak karşılanmasına ve bu işlemin TURSAB tarafından 
yapılmasına, 
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^ I f t K Ö N T R O L Ü 

^ p Ö ^ İ f t üretici firma tarafından ..teknik»kontrolü yapıldıktan sonra üretici 
f i r m l ^ ^ müracaat ederek TÜRSAB'tan da onay alınmasına, üretici 
firmıiYeVfJp^^ 

15. ^ r t < ^ hac kotasının, il müftülüklerine yapılan hacı adayları ön kayıt 
başvütiisur^;. Ö ^ konuşunda Diyanet İşleri Başkonlıöı'na yetki 
veriimesfn&iG^^ hacı adaylorına "Asıl 
Hac Kontenjan ftftlOMİ", yadek çıkanlara da "Yodok Hac Kontonjan Bolgoîsl" vörilmesino, 

1 6 . Kesin kayıt, pasaport işlemferi ve menenjit aşısı uygulaması sırasında hacı adaylarından, 
isteği dışında bağış adi altında herhangi bir ücret alınmamasına, 

Karar verilmiştir. 

Kurulun takdirlerine arz olunur. 

AvniKURT 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Hac Dairesi Başaktım 

Hakkı LOĞOĞLU 
içişleri Bakanlığı 
Dairesi Başkanı 

N.usret P.POÖOFLU 
Ulaştırma Bakanlığı 
Genel Müdür Yrd. 

Mustafa ERGİ 
Turizm Bakanltflı 

işletmeler Genel Mddü> Yrd, 

Yücel AMİL 
Sağlık 8akanlıöı 
Daire Başkanı 

Mehmet BEZİK 
Maliye Bakanlığı 

BÜMKO Şube Müdürü 

Nihal ALİKAVA 
Turizm Bakoniıflı 

İşletmeler Oaire Başkanı 

Remzi AKÇİN 
Gümrük Müsteşarlıflı 

Daire Başkanı 

Mahmut METE 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Hac işleri Şubesi Müdürü 

Selim GÜNEY 
Diyanet işleri Beşakertlığı. 
Umre İçleri Çubael Müdürü 

Osman Zeki ŞENER 
Diyanet işleri Başakanliğı 
Hac ve Umre Rehberlik 

Şubesi Müdürü 

MtıtfflfoKUTÜlOĞl.U 
TURSAÖ 

Yönetim Kurulu Üyesi 

»'nü»afr»C4WR«.l.l 
TÜRSAB 

Hac Dairesi Müdürü 
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EK-1 

2002 YILI HACILARI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DA VERİLECEK 
ARAFAT VE MİNA YEMEK İVIENÜSÜ ' 

Arafat (1) Yemeği MenUsü 

Cinsi 

.1 Tahin helvası (Vakum ambalajlı) 
2. Meşrubat (Meyve suyu-Karton kutuda) 

3. Peynir (Karper tipi* ambalajlı) 

4. Elma 
5. Sandviç ekmeği (Ambalajlı) 

6. Plastik bıçak 
7. Kağıt peçete 

Miktarı 

1adet 
ladet 

2 adet 

ladet 

ladet 

1 adet 

2 adet 

Gramajı 

30gr. 
250 mi. 

40 gr. 

100 gr. 

Arafat (2) Yemeği Mönüsü 

Cinsi 

1. Bal (Vakum ambalajlı) 
2. Meşrubat (Meyve suyu-Karton kutuda) 

3. Yoğurt (Plastik kasede) 
4. Peynir (Karper tipi- ambalajlı) 
5. Elma 

6. Sandviç ekmeği (Ambalajlı) 
7. Plastik kaşık, çatal ve bıçak 

8. Kağıt peçete 

Miktarı 
1 adet 

ladet 
ladet 
2 adet 

ladet 

1 adet 
1'eradet 

2 adet 

Gramajı 

30gr. 
250 mi. 
180 gr. 
40 gr. 

100 gr. 

Mina Yemeği MenUsü 

Cinsi 

1. Tahin helvası (Vakum ambalajlı) 

2. Meşrubat (Meyve suyu-Karton kutuda) 
3. Peynir (Karper tipi- ambalajlı) 
4. Elma 

Miktarı 

1 adet 

ladet 
2 adet 
1 adet 

Gramajı 

30gr. 

250 mi. 
40 gr. 

5. Sandviç ekmeği lAmbalajıiy 
6. Plâstik bıçak 
7. Kağıt peçete 

1 adet 
1 adet 
2 adet 

100 gr. ' 
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T.C. 
TURİZM BAKANLİĞİ 

İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLdÖÜ 

*W- s B1701GM010-004 - * . 0 ^ M • ^ ^ w Ankara:. 

Konu ı Hac Organizasyonu 

tistkitn^ 

VALİLİĞİNE 
İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

2002 yılı Hac Sezonunda Hac Organizasyonu yapma hakkı kazanan 
seyahat acentalannm, illerde hacı aday lannm kayıtlarım yapmak Üzere yetki 
verdiği kişilere ilişkin, Bakanlığımıza şikayetler ulaşmaktadır. 

Bilindiği Üzere, Seyahat Acentalan Hac kayıtlarını yapmak için, İllerde 
kişi ve kuruluşlara yetki belgesi vermektedir. 

Bu çerçevede, Seyahat Acentalannm Hac kayıtlannı yapmak için yetki 
verdiği kişi ve kuruluşlar için düzenlediği yetki belgesinin noter tasdikli olması 
ve yetki verilen kişinin S.S.K. bildirgesini ibraz etmesi halinde hacı kaydı 
yapması mümkün olmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Nadir. 
Bakan 
Genel Müdür V, 

718-
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I W I I II III 

TÜRSAB 
Seyahat Accntalan Yönetmeliği 

Tüketici : Seyahat acentası hizmetini veya ürününü 
bizzat faydalanmak üzere satın alan kişiyi, 

Turist : Seyahat acentası tüketicisini 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seyahat Acentalığı Hizmetleri, 
Grupları ve Çalışma Esasları 

SEYAHAT ACENTAIARINA 
MÜNHASIR HİZMETLER 
Madde 4- Seyahat acentalarına münhasır hizmetler şunlardır: 
a) Tur Düzenlemek: Bir programa bağlı ya da programsız yurti

çinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine veya yurtiçinde gerçekleşen, 
gecelemeli veya gecelemesiz olarak gezi, spor, eğlence, dini, sağlık, 
eğitim, kültürel, bilimsel ve mesleki inceleme, teşvik veya destek 
amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmek, 
pazarlamak, gerçekleştirmek, 

b) Transfer: Seyahat acentası tüketicisi olan turistin, düzenlenen 
turun başlangıcında, herhangi bir saflıasında veya sonunda, sınır giriş 
ve çıkış kapıları, marinalar, şehirler arası veya uluslararası ulaşım hiz
metlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havalimanı gibi yerlerden 
konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin su
nulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden konakla
ma tesisine veya programın bitiminde tesisten yerleşim yerine bir 
araçla bit tarife veya münhasıran taşımacı olan işletmelerin tabi ol
dukları kurallara bağlı olmaksızın taşınmasını sağlamak, 

c) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz 
seferlerine ilişkin olarak ve her türlü konaklama, yemc-içme ve eğlen
ce işletmelerinde tüketici adına yer ayırtmak, kayıt işlemi yapmak, 
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d) Enformasyon: Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdi
ği konularla, turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere 
ilişkin bilgi vermek, 

e) Kongre-Konfcrans Organizasyonu: İçinde konaklama, transfer 
ve tur hizmetlerinden en az birinin yer aldığı kongre, konferans, top
lantı, fuar, sergi ve benzeri faaliyetleri organize etmek, 

f) Turistik gezi amaçlı münferit taşıma aracı kiralama: Ticari olma
yan amaçlarla münferiden araç kiralamak isteyen tüketiciye yönelik 
olarak, kendi mülkiyetinde olan ya da mülkiyetinde almadığı halde 
kiralama yetkisi bulunan, ikiden fazla kişinin seyahat edebileceği 
araçlar ile içinde konaklama olanağı bulunan araçları doğrudan kira
lamak, bu konuda organizasyon, rezervasyon yapmak, 

g) Ulaştırma araçları biletleri satmak: Tarifeli ya da tarifesiz olarak 
tabi oldukları mevzuat ile taşımacılık hizmeti veren ulaştırma araçla
rını ve bu araçlara sahip işletmelerin biletlerini satmak, 

h) Seyahat acentası ürünü satmak: Seyahat acentalannın ürettiği 
hizmetlerin tamamı ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası ta
rafından yetki verilmek kaydıyla satmak. 
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•" ZG, 

İŞLETMCLEnı 

' $ $ $ • • 

At&or*; 

titütı MÜDÜRLÜK :mğ0jK.:. 

Bakanlığımızdan (A) Grubu geçici îfcletme 8«-lgşl*i elep'«9*@Acl& 
detayı ounûlan seyahat Acentemi, l€l& (»ayılı Yasattin» &$£ĝ U&lrid» 
dftfiütHİlori' B0.OÛO .'• dolarak iüvit fiİrdiaihi-BakanUJtmuA ^filâslondlr-

;. •»,#u/'.'•nİ̂ anl©; adı aeçen\f^^Ş$|i^ 

0^J?ö/]İ|̂ kBittİ-8İBitta üyflun .görUÎJi^^|^|' 

Olurlarınıza arz ederim. 

agem«tt^ti$x-' ,\: KÖKLÜ TmtZM.Ö3t^..İÖ0WSI, 

OLU R 

. .Jevlilbo CAN 
Genel Müdür 
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T.G 
TURİZM BAKANLIĞI 

İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : Bİ7ÖIOM01Ö-003 * ' U \ ' V î - 5"<1İ6-.#W ANKARA 
K ö n u : 1l.jSZo.C3D 

ANKARA VALİLİĞİNE 
İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

İLGİ : 8)09.1.2.19.99 tarih ve 7905-21407-35276 sayılı yazımız. 
b)18.02.2000 .tarih ve 320 sayılı yazınız. 

Bakanlığımızdan 1323 sayılı (A) grubu seyahat acentası işletme belgesiyle 
"HUkümet Cad. Hükümet Han K:2/20 Ulus/Ankara" adresinde faaliyet gösteren 
Köklü Turizm Seyahat Acentasının işletme belgesinin 07.12.199.9 tarihinde 
Bakanlığımızca iptal edildiği İlgi (a)'da kayıtlı, yazımızla tarafınıza bildirilmişti. 

Ancak, söZkonusu acenta Ankara Bölge İdare Mahkemesinden 09.02.2000 
tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alması nedeniyle, anılan acentanın işletme 
belgesinin iade edilmesi için alınan Makam Oluru ile ligi (b)'de kayıtlı yazınızla 
Bakanlığımıza iade edilen seyahat acentası işletme belgesi ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bu nedenle, sözkonusu acentaya ait işletme belgesinin x engeç 08.04.2000 
tarihine kadar acenta yetkilisine teslimi ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi 
verilmesi hususunda. gereğini rica ederim. 

M. Timur YILDIZHAN 
Bakan a. 
Genel Müdür Yardımcısı 
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10. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Çevre Denetimi Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve 
Çevre Bakanı Fevzi Aytekin 'in cevabı (7/6779) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLiĞI'NÂ 

Çevre Bakanı Sayın Fevzi AYTEKİN. tarafından' cevaplandınlmak üzere aşağıdaki 
sorularımı arz ederim. 

Abdullah GÜL 
Kayseri Milletvekili 

Sorular: 

Çevre Denetimi Yönetmeliği ile ilgili olarak: 

1-5 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayışında yayınlanarak yürürlüğe 
giren Çevre Denetimi Yönetmeliği hazırlanırken meslek örgütlerinin, özellikle de 
söz konusu yönetmeliğin birinci derecede muhatabı olan sanayicilerin örgütlü 
kuruluşları olan sanayi odalarının görüşü alınmış mıdır? 

2- Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik krizden çıkabilmesinin tek yolunun, 
yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve yerli sanayiyi yatırım ve üretime teşvik 
etmek, böylelikle de istihdam yaratarak ekonominin yeniden canlanmasını 
sağlamak olduğu, Hükümetinizin pek çok Sayın Bakanı tarafından değişik yer ve 
zamanlarda pek çok defa ifade edilmiştir. Çevre Denetimi Yönetmeliği ile 
sanayiciye, hapis cezasına kadar varan yeni yaptırımlar getirilmesi, yabancı 
sanayinin Türkiye'den kaçmasına ve zaten malum nedenlerden ötürü.çok büyük 
sıkıntı içinde'olan yerli sanayicinin de daha büyük sıkıntılara sürüklenmesine 
sebep olmayacak mıdır? Bu durum Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz 
şartlarının daha da ağırlaşmasına yol açmayacak mıdır? Krizi aşmak : için 
Hükümetiniz tarafından uygulanan Ekonomi Programını olumsuz etkilemeyecek 
midir? ' . 

3- Yabancı sermayeyi çekebilmek ve yatırımı teşvik etmek için tüm dünyâda katı 
modellerin terk edildiği, esnek ve kademeli geçiş modellerinin benimsendiği.bir 
trend gözlemlenirken, söz konusu yönetmelikle ülkemizde bunun tam tersi 
. yapılarak ve mevzuat daha da katılaştınlarak acaba dünyadaki trende alternatif bir 
model mi sunulmaya çalışılmaktadır? 

4- Çevre Denetimi Yönetmeliğine bu açıdan yaklaşıp söz konusu yönetmeliğin 
konuyla ilgili tarafların ortak katılımı sonucunda, daha esnek Ve kademeli geçişi 
öngörecek bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve. uygulamanın daha geniş bir 
zamana yayılması düşünülüyor mu? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : B . 1 9 . 0 . A P K . 0 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 / 0 0 1 2 / ^ D _ Ğ ^ ^ 3 » ş ? N | S A N ^ 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04/04/2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6779-14492/34079 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah' GÜL'e ait 
yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ekte sunulmuştur 

Bilgilerinize arzederim. 

^vzj^VTEKİN 
Çevre Bakanı 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH GÜL'E AİT 7/6779-144&' 
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Çevre Denetim Yönetmeliği ile ilgili olarak; 

SORU 1- 05 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında 
yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliği hazırlanırken meslek 
örgütlerinin, özellikle de sözkonusu yönetmeliğin birinci derecede muhatabı 
olan sanayicilerin örgütlü kuruluşları olan sanayi odalarının görüşü alınmış 
mıdır? 

CEVAP 1-05 Ocak 2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliği denetimin nasıl 
yapılacağı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır. Burada amaç 
çevre yasası çerçevesinde hazırlanan mevcut yönetmeliklerin uygulama 
esaslarını belirlemektir. Sözkonusu yönetmelik hazırlanırken sanayi odalarının 
da içinde bulunduğu çok geniş katılımlı platformlardan yararlanılmaktadır. 
Yönetmelik revizyonları da yine aynı şekilde yapılmaktadır. 

- 7 2 4 -



T.B.M.M. B:90 23.4.2002 0 : 2 

SORU 2-Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik krizden çıkabilmesinin 
. tek yolunun, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve yerli sanayiyi yatırım ve 
üretime teşvik etmek, böylelikle de istihdam yaratarak ekonominin yeniden 
canlanmasını sağlamak olduğu, Hükümetimizin pek çok Saym Bakanı 
tarafından değişik yer ve zamanlarda pek çok defa ifade edilmiştir. Çevre 
Denetimi Yönetmeliği ile sanayiciye, hapis cezasma kadar varan yeni 
yaptırımlar getirilmesi, yabancı sanayinin Türkiye'den kaçmasına ve zaten 
malum nedenlerden ötürü çok büyük sıkıntı içinde olan yerli sanayicinin de daha 
büyük sıkıntılara sürüklenmesine sebep olmayacak mıdır? Bu durum Türkiye'nin 
içinde bulunduğu ekonomik kriz şartlarının daha da ağırlaşmasına yol 
açmayacak mıdır? Krizi aşmak için Hükümetiniz tarafından uygulanan Ekonomi 
Programını olumsuz etkilemeyecek midir? 

CEVAP 2-Bilindiği üzere; Ülkemizde Çevrenin Korunması ve Çevre 
Kirliliğinin Önlenmesi konusundaki en temel düzenleme 2872 sayılı Çevre 
Kanunudur. 1983 tarihli Çevre Kanununun "Denetim" başlıklı 12'nci 
maddesinde, 

"Atık, artık ve yakıtların, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve 
ithali ile ilgili denetimler Çevre Bakanlığınca yapılır. Denetimlerin nasıl 
yapılacağı, denetleme elemanlarının nitelikleri yönetmelikle belirlenir. 

; Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin denetlenmesi için kullandıkları 
yakıtın ve çıkardıkları atık ve artıklarm özellik ve miktarlanna ilişkin bilgileri 
sürekli ve düzenli olarak belirlemek, bu hususlan belgelemekle ve bunlan Çevre 
Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler." 

j{iükm^./y^.)aVaj^fu^)1'inci maddesi ile, bu yükümlülüğü yerine 
getirmeyenlere iâari para çeza,şı, 26'ncı maddesi ile ise bu yükümlülüğü yerine 
getirirken gerçeğe aykın belge düzenleyenlerle yetkili makamlara yanlış ve 
yanıltıcı bilgi verenlere hapis cezası uygulanması öngörülmektedir. 

Sözkonusu Yönetmelik, sanayicimize ek yükümlülük getirmemekte, 
Bakanlığımızca zaten yapılmakta olan denetimleri bir sistem içinde 
gerçekleştirmeyi ve denetime tabi kuruluş ve işletmelerin de bu sistem içinde 
yer almaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer yandan, çevre denetiminin 
kuruluş ve işletme bazında doğrudan ilgili kuruluş ve işletme tarafından 
gerçekleştirilmesini ve bu denetim sonuçlarının idare tarafından irdelenmesini 
öngörmektedir. Bir başka deyişle bir yandan çevre kalitesinin bozulmamasını bir 
yandan da ürün yada hizmet kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Ayrıca, 
Yönetmelik çevresel envanter ve istatistik yönünden de önemli bir veri tabanın 
oluşturulmasını sağlayacaktır. 

Yönetmelik, çevrenin korunması esasından hareketle ülkemizde 
sanayinin sağlıklı ve verimli şekilde gelişmesine, uluslararası alanda rekabet 
edebilir bir konuma gelmesine de zemin oluşturmaktadır. Konuya bu bakış 
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açısıyla yaklaşıldığında sözkonusu Yönetmeliğin müteşebbisi ve üreticiyi 
caydırıcı değil tam aksine destekleyici bir düzenleme olduğu sonucuna 
varılacaktır. Nitekim bu yönde özellikle sanayicilere yardımcı ve destek 
olunması amacıyla yönetmelik ile istenen bilgilerin Bakanlığımıza gönderilme 
süresi 26 Mart 2002 tarih ye 24707 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan geçici 
madde değişikliği ile 30.11.2002 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Ayrıca, sözkonusu Yönetmelik, ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık 
sürecinde çevre alanında gerçekleştirmesi gereken düzenlemeler arasında yer 
almaktadır. 

SORU 3-Yabancı sermayeyi çekebilmek ve yatırımı teşvik etmek için tüm 
dünyada katı modellerin terk edildiği, esnek ve kademeli geçiş modellerinin 
benimsendiği bir trend gözlemlenirken, sözkonusu yönetmelikle ülkemizde 
bunun tam tersi yapılarak ve mevzuat daha da katılaştınlarak acaba dünyadaki 
trende alternatif bir model mi sunulmaya çalışılmaktadır? 

GÇföftC 3- Çevre Denetim Yönetmeliğinden amaçlanan; 

-Sürdürülebilir kalkınma 
-Haksız rekabetin önlenmesi ve 
-Tasarruf sağlamaktır. 

Dolayısıyla dünyadaki trendler doğrultusunda, Bakanlığımızın 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının1 Kurulup Ve Götfeyleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen görev ve yetki alanına giren 
konularla ilgili olarak, Mevzuatımızın Avrupa Birliğiyle uyumlu hale getirilmesi 
çerçevesinde Bakanlığımız tararından Çevre Bakanlığı Mevzuatına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. 

SORU 4-Çevre Denetimi Yönetmeliğine bu açıdan yaklaşıp sözkonusu 
yönetmeliğin konuyla ilgili tarafların ortak katılımı sonucunda daha esnek ve 
kademeli geçişi öngörecek bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve uygulamanın 
daha geniş bir zamana yayılması düşünülüyor mu? 

CEVAP 4-26 Mart 2002 tarih ve 24707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile adı geçen Yönetmeliğin geçici 2 nci 
maddesinde değişiklik yapılarak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette 
bulunan kuruluş ve işletmelerin Faaliyet-Tesis Bilgi Formlarını Bakanlığımıza 
intikal ettirmeleri için verilen süre 30.11.2002 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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. 11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ekonomik krizin sosyal etkilerine ilişkin sorusu 
veDûylet Bakanı Hasan Gcmici'nin cevabı (7/6814) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Hasan GelnTcNarafindan 

yazılı olarak ceyaplandınlmasını saygılarımla arz ederim.27.03.2002 J 

ZekiÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı Basında "Yürek yakan tablo" başlığıyla verilen haberde; Bursa' da 
ekonomik kriz sebebiyle 242 ailenin çocuklarını Çocuk Esirgeme Kurumu 
yurtlarına vermek için baş vurdukları, başvuranların çokluğu sebebiyle talepleri 
karşılayamayan görevlilerin, ailelere, çocuklarını terk etmemeleri şartıyla 43 
milyon TL. yardım yapacaklarım taahhütte bulundukları belirtilmektedir. 
Ayrıca çocuklarını sokaklarda çalıştıran 315 aile hakkında yasal işlem yapıldığı 
da verilen bilgiler arasındadır. 

Sorularım şunlardır: 

1-Haberde belirtildiği gibi, Bursa ilinde ortaya çıkan bu tablo, ülkemizin 
tüm il ye ilçelerinde ortaya çıkması halinde, Hükümet olarak düşünülen ne tür 
tedbirleriniz bulunmaktadır? "Türkiye Arjantin olmaz" sözünden sonra böyle bir 
durumun ortaya çıkması Hükümet olarak sizleri endişelendirmiyor mu? 

2-Buisa'da ortaya çıkan benzeri durumlar, Türkiye'nin başka illerinde de 
var mıdır? Varsa hangi illerde ve sayıları ne kadardır? 

3-Türkiye'de tüm iş çevreleri, sanayicisi, esnafı, çiftçisi, işçisi, memuru ve 
sivil örgütleriyle tek ağızdan krizin bitmediği açlık ve sefaletin artan işsizlikle 
tehlike sinyalleri verdiği açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

S O G Y A L H İ Z M E T L E R V S Ç O C U K B S İ R O E M B K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

ÖZEL KALEM MODOBLÜĞÜ 

8 A Y i :D.02 .1 .QÇE.O.O1.00/3002- l '>-8: ANKARA, f .£ /a4 l . / 2002 
K O N U : T 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dai.Bşk.hğmın 5.4.2002 tarih ve 34175 
sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Karaman Milletvekili 
Sayın Zeki ÜNAL tarafından verilen ve ilgi yaz* ekinde.Gönderilen soru 
önergesinin yanıtlan ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Haşan GEMİGt 
Devlet Bakanı" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel 
Sekreterliğinin 5 Nisan 2002 tarih ve 02-7/6814-
14558/34175 sayılı yazısı ekinde alınan Karaman 

Milletvekili Zeki ÜNAL'ın Soru Önergesi 
Yanıtları 

Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde ilgili 
mahkemelerce korunma altına alınan beden, ruh' ve ahlak gelişimleri 
veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 

1-Ana veya babasız, ana ve babasız, 
2-ana veya babası veya her ikisi de belli olamayan, 
3-Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, 
4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü 

içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal 
tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve 
başıboşluğa sürüklenen çocuklar korunma ve bakım altına alınmaktadır. 

Kurumumuz, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kuruluş bakımı 
türündeki hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak artırarak sürdürmektedir. 
Ancak tüm bilimsel veriler göstermektedir ki bir çocuğun büyüme ve 
gelişmesinin en sağlıklı gerçekleştiği İdeal ortam "aile" ortamıdır. 

728. 
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Bu nedenle dengeli ve uyumlu birlikteliğe sahip ancak ekonomik 
yoksunlukları sebebiyle çocuklarına bakamayan ailelere, sosyal hizmet 
uzmanları tarafından yapılan "Sosyal İncelemelere dayalı olarak "Sosyal 
Yardım" ve destek hizmetleri verilmekte böylece çocuğun doğal 
ortamından ayrılmadan aile içinde bakımı sağlanmaktadır. 

2001 yılında Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 74 başvuruda 
118 çocuğun kurum bakımı altına alınması için müracaat olmuş ve 
yapılan değerlendirme sonucunda, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereğince korunmaya muhtaç olduğu 
kanısına varılan 41 çocuk korunma altına alınarak yaş ve cinsiyet 
durumlarına uygun kuruluşlarda bakım altına alınmışlardır. 

2001 yılında Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 249 kişi Ayni-
Nakdi Yardım almak için müracaat etmiş olup, 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereğince hazırlanan 
Ayni-Nakdi Yardım Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme 
sonucu ekonomik yoksunluk içinde olan ve verilecek yardımlar ile aile 
bütünlüğü içinde yaşayabilecekleri kanısına varılan toplam 161 kişiye 
(çocuk, özürlü, yaşlı) nakdi yardım verilmiştir. 

Kişilere ödenen yardım miktarları en yüksek devlet memuru 
aylığına uygulanan göstergenin o yılın memur maaş katsayısının 
çarpımının %20'si olup miktar memur maaş katsayısına göre değişiklik 
göstermektedir. 

Ailelerinin ekonomik yoksunluğu nedeni ile kuruluşta bakılan 
çocuklardan 1999 yılında 9010, 2000 yılında; 9144, 2001 yılında; 9946 
çocuk aileleri ile birlikte yaşama olanağına kavuşturulmuştur. Bunların 
dışında kalan ve yine ailelerin ekonomik yoksunluğu nedeni ile desteğe 
ihtiyaç duyan çocuklardan yardım yapılanların sayısı 1999 yılında 2247, 
2000 yılında; 5856, 2001 yılında; 6013'dür. Yardım miktarı 1 kişiye 1 
aylık 57.600.000 TL'dir. (Ocak 2002'den itibaren) 

2001 yılında Bursa Çocuk ve gençlik merkezi Müdürlüğünce 315 
sokakta çalışan ve 19 sokakta yaşayan çocuğa hizmet götürülmüştür. 
Çocukları, sokakta karşılaşabilecekleri çeşitli risklerden' korumak 
amacıyla Müdürlüğümüzce yapılan mesleki çalışmalar sonucu 31 
çocuğun yatılı, 11 çocuğun gündüzlü olarak eğitim-öğretime başlaması 
sağlanmıştır. Öğrenimlerine devam eden 181 çocuk hakkında gerekli 
mesleki çalışma başlatılmış olup ekonomik yoksunlukları nedeni ile 
sokakta çalıştırıldıkları tespit edilen 13 çocuğun ailesine nakdi yardım 
sağlanmış, sokakta çalıştırılmaya veya dilendirilmeye zorlayan 3 
çocuğun ailesi hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur. 

- 7 2 9 -



T.B.M.M. B : 9 0 23 .4 .2002 0 : 2 

12. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, ÇAYKUR işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı 'nın cevabı (7/6820) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

M.ZekiÇelik 
Ankara Milletvekili 

ÇAYKUR'dâ çalışan işçilerin; 
1, İkramiyeleri ödenmiş inidir, ödenmemişse gerekçesinedir, ne zaman 

ödenecektir? 
2. Toplu sözleşme farklarının 2001 dilimi ödenmiş midir, ödenmemişse ne 

zaman ödenecektir? 
3.Ücretli izin adı altında izne çıkarılanlara Ücret ödenmeme nedeni nedir? 
4/ işçilerin ücretsiz izin adı altında izne gönderilme nedeni nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAVI i 8.02.0*00.12/00^ - 3 6 0 0 /9/©ty2002 
KONU: Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : ( a ) 05.04.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6820-14564/34183 
sayılı yazınız. 

( b ) Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2002 tariHve 
B.02.0.KKG.0.12/106-704-26/1887 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELÎK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Basbakammtzında Bakanlığım koordinatörlügü'nde cevap verilmesini tensip, .ettiği Yazılı Soru 
Önergesi'ne ait cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.G 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Edip Safder GAYDALI) 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ZEKİ ÇELİK'İN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ'NDE YER ALAN SORULARA, BAKANLIĞIMCA VERİLEN 
CEVAPLAR AŞAĞIDADIR. 

SORU 1 ; 
ÇAYKUR'da çalışan işçilerin, ikramiyeleri ödenmiş midir, ödenmemişse 

gerekçesi nedir, ne zaman ödenecektir? 
CEVAP 1 : 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan İşçilere, 2.602 Milyar TL. ikramiye 
ödenmiştir. Geriye kalan 6.480 Milyar TL. ikramiyenin finansman durumuna göre 
ödenmesine devam edilmektedir. 
SORU2 : 

ÇAYKUR'da çalışan işçilerin, toplu sözleşme farklarının 2001 dilimi ödenmiş 
midir, ödenmemişse ne zaman ödenecektir? 
CEVAP 2 : 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçilere, 2001 yılına ait olup, 2002 
şubat ayı sonunda ödenmesi gereken, Toplu İş Sözleşmesi farklarının ödenmesine, 
finansman durumu ve ikramiye ödemeleri tamamlandıktan sonra bir program dahilinde 
başlanılacaktır. 
SORU3 ; 

ÇAYKUR'da çalışan işçilerin; ücretli izin adı altmdâ'izne çıkanlanlarâ.Vtfçret 
ödenmeme nedeni nedir? 
CEVAP3 ; 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde yıllık ücretli izine çıkarılan işçilerin izin 
ücretlerinin ödenmemesi gibi bir durum olmamıştır. 
SORU 4 : 

ÇAYKUR'da çalışan işçilerin, ücretsiz izin adı altında izne gönderilme nedeni 
nedir? 
CEVAP 4 ; 

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'nde sürekli çalıştırılan geçici işçilerimiz, 
Bakanlar Kurulunun 16.10.2001 tarih ve 2001/3151 sayüı kararının 4 üncü maddesinin 
b bendi hükmü gereğince bir ay süreyle ücretsiz izine çıkarılmaları gerekmektedir. 

- 7 3 1 -



T.B.M.M. B : 9 0 23 .4 .2002 0 : 2 

13. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener 'in, MTA Bölge Müdürlüklerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı 'nın cevabı (7/6846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakan Sayın M. Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandınlması istemiyle 
aşağıdaki sorularımı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Doç. Dr. Abdullatif ŞENER 
SORULAR: Sivas Milletvekili 

1. Türkiye'de kaç adet MTA bölge müdürlüğü vardır? 

2: İlgili bölge müdürlüklerinin, iş hacimleri İtibariyle sıralaması nasıldır? 

.3. MTA bölge müdürlükleri içinde en aktif ve maden potansiyeli en yüksek olan, 
ayrıca MTA'nin işlerinin % 75- 80'İni yürüten Sivas Bölge MüdürlüğÜ'nün 
kapatılmaya çalışılması, siyasi mülahazalarla mi gündeme gelmektedir? 

4. ; MTA Sivas Bölge Müdürlüğü ile ilgili olarak verilecek,olumsuz bir kararın 
•' Sivas ve ülkemiz ekonomisine yereceği zararın sorumluluğunu Hükümet -

olarak üstlenebilecek misiniz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAVI : #m.QMA2l(Xft-- JfcQ3 tf/o^/ZOOZ 
KONİf: Yazılı Soru Önergesi. 

TÜHKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: ( a ) 05.04.2002 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.0.GNS.0.I0.00.02-7/68<j£ 14564/34183 
sayılı yazınız. 

( b ) Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2002 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-704-26/1888 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Abdullatif ŞENER'in Sayın Barbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakamnuzında Bakanlığım koordinatörlügü'nde cevap verilmesini tensip ettiği Yazılı Soru 
Onergesi'ne ait cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Edip Safder GAYDALI) 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDÜLLATİF ŞENER'İN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ'NDE YER ALAN SORULARA, BAKANLIĞIMCA VERİLEN 
CEVAPLAR AŞAĞIDADIR. 

SORU 1 ; 
Türkiye'de Kaç adet MTA Bölge Müdürlüğü vardır? 

CEVAP 1 ; 
Ülkemizde Sivas, Konya,Kızılcahamam, Malatya, Zonguldak, Balıkesir, îzmir, 

Adana, Diyarbakır, Van, Trabzon ve Kocaeli de olmak üzere toplam 12 adet Bölge 
Müdürlüğü bulunmaktadır. 
SORU 2 ; 

İlgili Bölge Müdürlüklerinin, iş hacimleri itibariyle sıralaması nasıldır? 
CEVAP 2 : 

DPT tarafından onaylanan Yatırım Programına uygun olarak hazırlanan Yıllık tş 
Programı'nda yer alan projeler Genel Müdürlük merkezindeki ilgili Daire Başkanlıkları 
tarafindan oluşturulmakta ve uygulanmaktadu*. Bu projelerin.<arazide• uygulanmadı 
sırasında Bölge Müdürlüklerinden eleman ve lojistik destek alınmaktadır. 

Merkezden oluşturulan ve yürütülen projelere verileri" destek anlamında 
değerlendirilen Bölge Müdürlüklerinin iş hacimleri, Ülkemizin ihtiyaçları ve öncelikleri 
göz önüne alınarak yıllara göre değişiklikler göstermektedir. 

SORU3 : 
MTA Bölge Müdürlükleri içinde en aktif ve maden potansiyeli en yüksek olan, 

ayrıca MTA'nın işlerinin %75-80'ini yürüten Sivas Bölge Müdürlüğü'nün kapatılmaya 
çalışılması, siyasi mülahazalarla mı gündeme gelmektedir? 
SORU 4 : 

MTA Sivas Bölge Müdürlüğü ile ilgili olarak verilecek olumsuz bir kakarın Sivas 
ve ülkemiz ekonomisine vereceği zararın sorumluluğunu Hükümet olarak üstlenebilecek 
misiniz? 
CEVAP 3-4 ; 

MTA Genel Müdürlüğü'nün hangi Bölge Müdürlüklerinin kapatılacağı 
hususunda halen çalışmalar devam etmektedir. Ancak, dünyadaki tüm jeoloji araştırma 
kurumlarının örgütlenmesinde merkeziyet esas alınmıştır. Bunda, araştırma 
kurumlarının labaratuvar, kütüphane ve uzman bakımından her zaman kısıtlı ekonomik, 
bilimsel ve teknik olanaklara sahip olması ve aynı zamanda eldeki olanaklann merkezi 
örgütlemelerde ekonomik olarak kullanılabilmesi temel rol oynamıştır. MTA Genel 
Müdürlüğünün çalışma sisteminde; arazideki etütler ilk verilerin ve araştırma 
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olanaklara sahip olması ve aym zamanda eldeki olanakların merkezi örgütlemelerde 
ekonomik olarak kullanılabilmesi temel rol oynamıştır. MTA Genel Müdürlüğünün 
çalışma sisteminde; arazideki etütler ilk verilerin ve araştırma materyalinin elde 
edilmesini sağlamakta, daha sonra bu materyal labaratuvarlar da analiz edilmektedir. 
Ülkede yer bilimleri konusunda uzman eleman eksikliği, labaratuvar kurulmasının 
yüksek maliyetleri ve yapılan bilimsel-teknik çalışmalarda gerek yayın gerekse rapor 
olarak yoğun literatür araştırması gerekliliği, çalışmaların tek merkezden yürütülmesi 
zorunluluğunu getirmektedir. 

MTA'nın Bölge Müdürlüklerinin 10 tanesi, o yıllarda, ülkedeki iletişim, ulaşan 
ve dolayısıyla ikmal olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle, belirli yörelerde uzun süreli 
maden arama programlan sürdürürken gereksinim duyulan lojistik desteğin kolayca 
temin edilebilmesi amacı önde tutularak, 06.06.1976 tarih ve 15607 sayılı Resmi 
Gazetede yer alan 7/11938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Daha sonra, 
1980 yılında buna iki bölge daha eklenmiştir. 

Bu bağlamda, o yıllarda sürekli rutin etüt programlarının gerçekleşmesi sırasında 
işlevlerini yerine getirmişlerdir. Ancak günümüzde iletişim ve ulaşım olanakları büyük 
gelişim göstermesi ve MTA kamplarının mobil hale gelmiş olmasının yanı sıra bilimsel 
bilginin artması sonucunda, arazi çalışmalarının sonrasındaki büro çalışmalarında 
başvurulacak literatür gereksiniminin hızla artması ve labaratuvar çalışmaları sırasında 
etüdü gerçekleştiren elemanların labaratuvar ekibiyle sık diyalog kurmasının zorunlu 
hale gelmesi, kışın bölgelerde kalan elemanların bu çalışmalara katkıda bulunamaması 
sonucunu doğurmaktadır. Bu da projelerin merkez elemanlarına fazladan yük getirmekte 
ve bölge elemanlarının önemli ölçüde atıl kalmalarına neden olmaktadır. Projenin 
yalmzca bölge elemanlanndan oluşması durumunda ise asıl olanakların var olduğunu 
merkezde çalışma yapılmamakta ye hedeflenen sonuçlara ulaşmamakta veya bilimsel-
teknik balomdan gereken yeterlilikte olmayan raporlar yazılabilmektedir. Bu 
kaynakların israfına neden olmaktadır. 

öte yandan bölgeler de uzman eleman sıkıntısı had safhadadır. Bu durum 
yalnızca proje çahşmalanna katkının az olmasına neden olmamakta, aym zamanda 
bölgelerdeki genç personelin eğitiminin sağlanmaması sonucunu da doğurmaktadır. 

Bu nedenlerle MTA Genel Müdürlüğünün çok sayıda Bölge Müdürlüğüne 
gereksinimi bulunmamakta hatta ülke genelinde 12 Bölge Müdürlüğü bulunan kuruluş 
ağır bir maddi külfet ve personel fazlalığının baskısı altında bulunmaktadır. 

Mevcut durumida Bölge Müdürlükleri yalnızca lojistik destek ve ikmal merkezi 
olarak işlev görmekte, ancak buna da çalışma sistemindeki değişiklikler nedeniyle çoğu 
zaman gerek duyulmamaktadır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda bu yükün MTA Genel 
Müdürlüğü üzerinden kaldırılarak kaynak israfını önlenmesi daha da önemli ve acildir. 
Bu nedenle kurumun Bölge Müdürlüklerinin önemli Ölçüde azaltılması konusunun 
gündeme getirilmesi zorunlu mütalaa edilmektedir. 
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İ4.- Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'un, . siyasi parti toplantılarına kapalı spor 
salonlarının tahsisine İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Unlü'nün cevabı (7/6876) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Lütfü ESEBiÇgüN \ _ 
Erzurum Milletvekili 

SORULAR: 
İl ve ilçelerde bulunan kapalı spor salonları, siyasi partiler tarafından düzenlenen 

çeşitli etkinlikler (konferans, kutlama gecesi, şölen, kongre vb.) için tahsis edilirken çeşitli. 
engellerle karşılaşılmakta, en önemlisi de en yüksek rayiç üzerinden kira bedeli alınmaktadır. 

1- Dernek, vakıf, yerel yönetim ve diğer, sivil toplum örgütleri için düşük bir tarife 
uygulanırken siyasi partilerden en yüksek tarife üzerinden kira alınması doğru mudur? 

2- Siyasi Partilerin kapalı spor salonlarından bedelsiz olarak veya en ucuz tarife 
üzerinden yararlanması için bir çalışma yapılması, karar alınması düşünülmekte midir? 

3- Bu indirim yapılmayacaksa sebebi nedir? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.0.16/ Ol$> (o A 3./04/2002 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

ilgi: 08.04.2002 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-14519 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Lütfü ESENGÜN'e ait 7/6876-14638 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fikret ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ ESENGÜN'E AİT 7/6876-14638 
ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1,2- Dernek, vakıf, yerel yönetim ve diğer sivil toplum örgütleri için 
düşük bir tarife uygulanırken siyasi partilerden en yüksek tarife üzerinden 
kira alınması doğru mudur? 

Siyasi partilerin kapalı spor salonlarından bedelsiz olarak veya en 
ucuz tarife üzerinden yararlanması için bir çalışma yapılması, karar 
alınması düşünülmekte midir? 

CEVAP 1,2- Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinde olup, kullanımı Gençlik ve Spor ti Başkanlıklanna bıralalan spor 
saha ve tesislerinin önemli bir amacı, Anayasamızın 58 ve 59 uncu 
maddelerinde yer aldığı üzere, sporun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılmasına 
ve sporun her yaştaki vatandaşlarımız tararından bir yaşam biçiminde 
benimsetilmesine katkıda bulunmaktır. Anılan tesisler özel sektörde olduğu gibi 
en yüksek gelirin elde edilmesi amacıyla değil, spor, hizmet ve sosyal amaçlı 
olarak işletilmektedir. 

Tesislerin spor faaliyetleri dışında, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya 
yararlı dernek ve vakıfların eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile siyasi partiler 
tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklere tahsislerinde "İşletme Yönetmeliği" 
hükümleri istikametinde hareket edilmektedir. Anılan yönetmelik hükümleri 
gereği tahsis ücretleri Gençlik ve Spor İl Başkanlıkları tarafından tespit 
edilmekte ve Genel Müdürlüğün onayından sonra uygulamaya konulmaktadır. 

SORU 3- Bu indirim yapılmayacaksa sebebi nedir? 

CEVAP 3- Spor sahaları ve tesislerin ücretsiz veya indirimli tarife üzerinden 
tahsis edilmesi; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 
tasarruf önlemleri ile ilgili 03 Aralık 2001 gün ve 19661 (2001/52) sayılı 
Genelgesi ile 19 Ocak 2002 gün ve 24645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4736 Sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 
hükümleri çerçevesinde mümkün olmamaktadır. 

Saygılarımla, 

Fikret ÜNLÜ 
Devlet Baltanı 
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$5'tff^şı Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Çankaya Belediyesi sınırlan içinde Gençlik ve 
^^••'^^'^Skİüj^nçe•'kaçak yapıldığı İddia edilen bir binaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
p^finî^nîİn: cşviibı (7/jS885) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret 
ÜNLÜ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi 
saygiyla arz ederim. . 

Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK 
Van Milletvekili 

AK Parti Grup Başkanyekili 

Çankaya Belediye Başkanı Sayın Haydar YILMAZ, 28.03.2002 tarihinde 
grubumuzu ziyaret ederek, Çankaya Belediyesi sınırları içersinde bulunan 
AhlathbePde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından bir kaçak yapı inşa 
edildiğini ve buna müdahele eden Çankaya Belediyesi mensuplarının haksız, 
hukuksuz muamelelere maruz kaldığını ifade etmiş ve grubumuza iddialarını 
belgeleyen bir dosya takdim etmiştir. Buna göre; 

Soru 1- Çankaya Belediyesi sınırlan içersinde bulunan Ahlatlıbel 
mevkiinde, 8 ayrı şahıs ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait iki parsel 
üzerinde, bakanlığınıza bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 200 
m2, iki katlı bir binanın kaçak olarak inşa edildiği doğru mudur? 

Soru 2- Sözkonusu 1.parselin imar planında ağaçlandırılacak alan 
olduğunu, parsel üzerinde emsal=0.0ri aşmamak kaydıyla sadece posta 
işletmelerine ait teknik alt yapı tesislerinin yapılabileceğini biliyor muşunuz? 

Soru 3- Bahse konu olan 2.parselin ise Çankaya Belediyesi'ne ait 
olduğunu, bu alanın park, bahçe ve rekreasyon alam olarak tahsis edildiğini 
biliyor musunuz? 

Soru 4- Kaçak olarak inşa edildiği iddia edilen inşaatla ilgili olarak 
Çankaya Belediyesi'nin yapı kontrol ekiplerinin 13.02.2002 tarihinde "tespit 
zaptı", "yapı tatil zaptı" ve "mühürleme zaptı" düzenleyerek ilgililere 5 gün 
süre tanımalarına ve mer'i kanunlara aykırı olmasma rağmen, inşaatın 
sürdürülmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır mı? 
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Soru 5- Bütün uyan ve zabıtlara rağmen yapı ile ilgili olarak parsel 
maliklerinin izni ve inşaat için müracaatı yokken, yapıyı kaçak olarak inşa ettiği 
iddia edilen Genel Müdürlüğün Çankaya Belediyesi'ne ve parsel maliklerine 
müracaat etmemesi sizce doğru mudur? 

Soru 6- Parsel maliklerinin 18.02.2002 tarihinde Çankaya Belediyesi'ne 
müracaat ederek kaçak olduğu iddia edilen inşaatın yıkılmasını talep etmeleri 
üzerine, harekete geçen yıkım ekiplerinin 100 kişilik Jandarma Müfrezesi 
tarafindan binaya dahi yaklaştınlmadıgı doğru mudur? Doğru ise bunun hukuk 
devletinde sizce yeri var mıdır? 

Soru 7- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2002 tarihinde 
Çankaya Belediyesi'ne bir yazı yazarak, mülkiyeti kendilerine ait olan parsel 
üzerinde inşaat yapılması ile ilgili bir izinlerinin olmadığım ve bu amaçla bir 
kişi veya kurumla sözleşme imzalamadıklarım ifade ettiğinden haberdar 
mısınız? 

Soru 8- Görsel ve yazılı basına da yansıdığı gibi, Çankaya Belediye 
Başkam Sayın . Haydar Yılmaz'ın görevini yapmaya çalışırken güvenlik 
kuvvetlerince tartaklanmaya varacak düzeyde küçültücü bir muameleye maruz 
kalmasını, seçilmiş bir milletvekili olarak onaylıyor musunuz? Binlerce insanın 
oyu ile seçilmiş bir belediye başkanının, devlet gücü kullanılarak tahkir ve 
tezyif edilmesini halka karşı işlenmiş bir suç olarak algılıyor musunuz? 

Soru 9 - Dar gelirli vatandaşların kaçak olarak inşa ettikleri gecekondular, 
güvenlik kuvvetlerinin desteği ile yıkılırken, bir devlet kurumunun yaptırdığı ve 
kaçak olduğu iddia edilen bir binanın yıkılmasına, hukuka aykırı bir şekilde, 
devletin güvenlik güçlerinin mani olması bir çifte standart değil midir? Bu 
durum sizce güvenlik kuvvetlerinin hukuksuzluğa alet edilmesi değil midir? 

Soru 10- Sözkonusu binanın inşaatını, en azından yasal işlemler 
yapılıncaya kadar durdurmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.0.16/Oİ-/85 'ft/04/2002 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 08.04.2002 tarih KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-14519 sayılı yazınız. 

Van Milletvekili Hüseyin ÇELİK'e ait 7/6885-14665 esas saydı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fikret ÜNLtT. 
; Devlet Bakam 
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VAN MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÇELÎK'E AİT 7/6885-14665 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1- Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Ahlatlıbel 
mevkiinde,8 ayrı şahıs ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait iki parsel 
üzerinde, Bakanlığınıza bağlı Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü tarafından 
200m2, iki katlı bir binanın kaçak olarak inşa edildiği doğru mudur? 

CEVAP 1- Ahlatlıbel mevkiinde Ankara Golf Kulübünün faaliyet gösterdiği 
alan üzerinde kulübe ait olan mevcut harabe barakama yerine, Bakanlığıma 
bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Ankara Golf Kulübü arasmda 
imzalanmış protokol kapsamında Bakanlığımın maddi ve proje destekleri ile 
bay-bayan soyunma odaları ile duş ve tuvaletlerden oluşan ahşap, çevre ve 
doğayla uyumlu bir bina yaptırılmıştır. 

Sözkonusu binanın üzerinde yapıldığı 27.013 ada ve 1 sayılı parsel ile 2 
sayılı parsel, Türkiye Cumhuriyeti Posta tşletmeleri Genel Müdürlüğü ve özel 
şahıslann müşterek mülkiyetinde iken, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
tarafindan kamulaştırılmış, kamulaştırma işlemi kesinleşmiştir. 

Posta tşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından diğer malikler aleyhine 
açılan tescil davasında, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 08.12.1999 tarih, 
994/812 E. 999/712 K. Sayılı karan ile 27012 ada, 2 sayılı parsel ve 27013 ada, 
1 sayılı parselin özel şallılar adına olan paylann tapusunun iptali ile, parsellerin 
tamamının Posta tşletmeleri Genel Müdürlüğü adma tesciline karar vermiştir. 
Sözkonusu karar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiş olup, halen tescil 
işlemleri yapılmaktadır. Dolayısıyla binanın yapıldığı alanda özel kişilerin 
mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. 

SORU 2- Sözkonusu 1. parselin imar planmda ağaçlandırılacak alan 
olduğum, parsel üzerinde emsal=0.01'i aşmamak kaydıyla saoece Posta 
İşletmelerine ait teknik alt yapı tesislerinin yapılabileceğini biliyor 
musunuz? 

CEVAP 2- Sözkonusu spor tesisinin kurulu bulunduğu alanın mülkiyeti, 
Çankaya Belediye Başkanlığına ait olmamasına karşın, adı geçen Belediye 
Başkanlığı tarafından Çankaya Belediyesi Spor Kulübüne usulsüz olarak tahsis 
edilmiştir. 
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Başkanlığını, Çankaya Belediye Başkan Vekilinin yaptığı Çankaya 
Belediyesi Spor Kulübü, kendisine usulsüz olarak tahsis edilen bu alan üzerinde 
kurulu bulunan golf tesislerinden ortak yararlanılması konusunda Golf 
Federasyonu Başkanlığı ile Protokol imzalamıştır. Bütün bunlar binanın, 
Çankaya Belediye Başkanlığının bilgisi dahilinde yaptırıldığını göstermektedir. 
Çankaya Belediyesi Spor Kulübünün sözkonusu tesislerin hasılatından aldığı 
paylara ilişkin Dernek Alındı Makbuzları ekde sunulmaktadır. Dolayısıyla 
sözkonusu alanda teknik alt yapı tesisleri yapılabileceği Belediye Başkanlığı ile 
Çankaya Belediye Başkanlığı Spor Kulübünün bilgisi dahilindedir. 

SORU 3- Bahse konu olan 2. parselin ise Çankaya Belediyesine ait 
olduğunu, bu alanın park, bahçe ve rekreasyon alam olarak tahsis 
edildiğini biliyor musunuz? 

CEVAP 3- Birinci sorunun cevabında açıklandığı üzere 27012 ada ve 2 parselin 
tamammm mülkiyeti Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olup, Çankaya 
Belediye Başkanlığının bahse konu parsel üzerinde hiçbir hakkı 
bulunmamaktadır. 

SORU 4- Kaçak olarak inşa edildiği iddia edilen inşaatla ilgili olarak 
Çankaya Belediyesi'nin yapı kontrol ekiplerinin 13.02.2002 tarihinde 
"tespit zaptı", "yapı tatil zaptı" ve "mühürleme zaptı" düzenleyerek 
ilgililere 5 gün süre tanımalarına ve mer'i kanunlara aykırı olmasına 
rağmen, inşaatm sürdürülmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır mı? 

CEVAP 4- Çankaya Belediyesi'nin yapı kontrol. ekiplerinin 13.02.2002 
tarihinde "tespit zaptı", i4yapı tatil zaptı" ve "mühürleme zaptı" düzenleme 
iddiası gerçek dışı olup, yıkım işleminin fiilen yapılmasıyla ilgili olarak 
20.02.2002 tarihinden önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne hiçbir tebligat 
yapılmamıştır. 

Çankaya Belediye Başkanlığının konu ile ilgili olarak açılan davalar 
sebebiyle İdare Mahkemelerine ve Ankara Valiliğine yazdığı tüm yazılarda 
yıkım kararının, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine istinaden 
mülk sahiplerinin müracaattan üzerine alındığı iddia edilmektedir. 
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Yukanda açıklandığı üzere özel şahısların sözkonusu parseller üzerinde 
mülkiyet hakkı bulunmadığmdan bu madde kapsamında yıkım karan alınması 
hukuka uygun değildir. Kaldı ki, Mehmet Nazmi TEKÎNLİ VE Nadire 
TEKÎNLÎ tarafindan Belediye Başkanlığına verildiği iddia olunan 18.02.2002 
tarihli dilekçe, Çankaya Belediye Başkanlığına 19.02.2002 tarih ve 389 sayı ile 
kayda girdiği halde, Güven AKGÜNLÜ (Gecekondu ve Sosyal Konutlar 
Müdürü) tarafindan Başkanlık Makamına sunulan 19.02.2002 günlü yıkım 
işlemine ilişkin onay, Başkan Yardımcısı Hikmet SÖNMEZ ve Belediye 
Başkanı Haydar YILMAZ imzalı olarak 18.02.2002 tarihinde sunulmuş olup, 
ilgili ünitelerce yıkım işlemlerinin kanunlara uygun olup olmadığı tespit 
edilmeden yıkım karan verilmiştir. Başka bir ifade ile Belediye Başkam İmar 
Müdürlüğünün 19.02.2002 tarihli teklif yazışma bir gün önceki tarih ile onay 
vermekle yıkımla ilgili düşüncesini ortaya koymuştur. 

SORU 5- Bütün uyan ve zabıtlara rağmen yapı ile ilgili olarak parsel 
maliklerinin izni ve inşaat için müracaatı yokken, yapıyı kaçak olarak inşa 
ettiği iddia edilen Genel Müdürlüğün Çankaya Belediyesine ve parsel 
maliklerine müracaat etmemesi sizce doğru mudur? 

CEVAP 5- Yukanda açıklandığı üzere sözkonusu parsel üzerinde özel 
şahısların mülkiyet hakla bulunmadığından bina yaptınlmadan önce bu 
şahıslardan izin alınmamıştır. Aynca Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan bina ile ilgili olarak Çankaya Belediye 
Başkanlığına ruhsat için başvuru yapılmıştır. 

SORU 6- Parsel maliklerinin 18.02.2002 tarihinde Çankaya Belediyesine 
müracaat ederek kaçak olduğu iddia edilen inşaatın yıkılmasını talep 
etmeleri üzerine, harekete geçen yıkım eldplerinin 100 kişilik Jandarma 
Müfrezesi tarafından binaya dahi yaklaştırdmadığı doğru mudur? Doğru 
ise bunun Hukuk Devletinde sizce yeri var mıdır? 

CEVAP 6- Ahlatlıbel mevkiinde Golf Spor Tesisleri içerisinde bulunan, 
sporculann, hakemlerin duş, tuvalet ve soyunma odası ihtiyaçlarım gidermek 
için ahşaptan yapılma, çevreyle ve doğal yapıyla uyumlu bir binanın, 20.02.2002 
tarihinde saat 20.00 sularında Çankaya Belediye Başkanlığı yıkım ekiplerince 
yıktınlmak istendiği hususundaki bilgi Gençlüc ve Spor Genel Müdürlüğüne ve 
Ankara Valiliğine intikal ettiğinde; konu, Ankara Valiliği tarafindan araştınlmış 
ve tesisin, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün kaynakları ile yaptınlmakta olduğu tespit edilmiştir. 
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Ankara Valiliği tarafından; yaptırılmakta olan binanın kamu kaynaklan ile 
yapıldığı, arsasının bir diğer kamu kuruluşu olan PTT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne ait olduğu, yıkım işlemlerine başlamadan önce hiçbir tebligatın 
yapılmadığı, yıkım işlemlerinin 4 günlük bayram tatilinin fiilen başladığı bir 
saatte ve gece vakti icra edilmek istenmesi ve yargı organlarının olaya müdahale 
etme imkanının olmadığının tespiti üzerine, yıkım işlemlerinin durdurulması 
için İl Jandarma Komutanlığı bilgilendirilmiştir. 21.02.2002 tarih ve 288 sayılı 
yazı ile de; konunun bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için, adı geçen 
tesisin imar durumunun Çankaya Belediye Başkanlığından, mülkiyetinin ve 
hangi kamu kuruluşuna tahsis yapıldığına dair bilgilerin, PTT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünden, proje ile ilgili bilgilerin de Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünden alındıktan sonra konunun, değerlendirileceği belirtilerek, ileride 
telafisi mümkün olmayan zararlarm meydana gelmemesi için konunun imar 
mevzuatı açısından incelenip hukuki bir çözüme kavuşturuluncaya kadar, 
Çankaya Belediyesi tarafından yapılması istenen yıkım işlemlerinin fiilen 
durdurmasını, müessif olayların önlenmesi için gerekli idari ve güvenlik 
tedbirlerinin süratle ve 24 saat esasma göre alınmasını ve gerekli olan bilgilerin 
ilgili kuruluşlarca Valiliklerine intikal ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ankara Valiliğinin bu geçici durdurma karan üzerine Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü tarafından Çankaya Belediye Başkanlığının yıkım karan 
aleyhine Ankara 2. İdare Mahkemesinde 2002/259 E. Sayı ile yürütmenin 
durdurulması talepli olarak açılan iptal davasında Mahkeme , 10.04.2002 tarih 
ve 2002/259 E. Sayılı karan ile yıkım işleminin dava sonuna kadar 
yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Böylece yıkım işleminin Ankara Valiliğinin talimatlan doğrultusunda 
durdurulmasının hukuka uygun olduğu ve Çankaya Belediye Başkanlığının 
yıkım karannm hukuka aykın olduğu mahkeme karan ile de tespit olunmuştur. 

SORU 7- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüp'nün 01.03.2002 tarihinde 
Çankaya Belediyesi'ne bir yazı yazarak, mülkiyeti kendilerine ait olan 
parsel üzerinde inşaat yapılması ile ilgili bir izinlerinin olmadığını ve bu 
amaçla bir kişi veya kurumla sözleşme imzalamadıklarını ifade ettiğinden 
haberdar mısınız? 

CEVAP 7- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile PTT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü arasında imzalan 20.03.2002 tarihli sözleşme ile sözkonusu 27.013 
ada ve 1 nolu parselde kayıtlı bulunan 303.800 m2' lik alanın 30.000 m2' lik 
kısmı, 500 m2 lik bölüm üzerinde de sportif faaliyetlerle ilgili ihtiyaçları 
karşılayacak soyunma odası, duş, wc, mutfak ve büfeden oluşacak sosyal tesisin 
yapılması kaydıyla 5 yıl süreli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
kiralanmıştır. 
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SORU 8- Görsel ve yazdı basma yansıdığı gibi, Çankaya Belediye Başkanı 
Saym Haydar YILMAZ'm görevini yapmaya çalışırken güvenlik 
kuvvetlerince tartaklanmaya varacak düzeyde küçültücü bir muameleye 
maruz kalmasını, seçilmiş bir milletvekili olarak onaylıyor musunuz? 
Binlerce insanın oyu ile seçilmiş bir Belediye Başkanının, devlet gücü 
kullanılarak tahkir ve tezyif edilmesini halka karşı işlenmiş bir ruç olarak 
algılıyor musunuz? 

CEVAP 8- Çankaya Belediye Başkanlığınca, binanın bitmesine az bir süre kala 
canlı yayın araçlarının önceden çağrılarak, kamuoyunda yanlış anlamalara yol 
açacak şekilde kaçak bir villanın yıkımı işleminin gerçekleştirildiği izleniminin 
verilmesi maksatlı bulunduğu gibi, Türkiye'de çok az sayıda bulunan golf 
tesislerinin yaygınlaştu'ilması amacıyla yaptınlan ve Ankara'ya kazandırılan bu 
tesisin yapımından Çankaya Belediye Başkanlığının memnuniyet duyması 
gerekirken türlü bahanelerle yıktırmaya kalkışmasının belediyecilikle ve 
hukukla izah edilmesi mümkün görülmemiştir. Ayrıca bayram tatilinin başladığı 
bir saatte, bir spor tesisinin yıktırılmasına devlet organlarının kayıtsız kalması 
düşünülemez. 

SORU 9- Dar gelirli vatandaşların kaçak olarak inşa ettikleri gecekondular, 
güvenlik kuvvetlerinin desteği ile yıkılırken, bir devlet kurumunun 
yaptırdığı ve kaçak olduğu iddia edilen bir binanın yıkılmasına, hukuka 
aykırı bir şekilde, devletin güvenlik güçlerinin mani olması bir çifte 
standart değil midir? Bu durum sizce güvenlik kuvvetlerinin hukuksuzluğa 
alet edUmesi değil midir? 

CEVAP 9- Çankaya Belediye Başkanlığının aldığı yıkım kararının hukuka 
aykırı olduğu yukarıda belirtilen Mahkeme kararı ile de tespit edilmiş olması 
Jandarma kuvvetlerince alınmış olan güvenlik tedbirlerinin ne kadar isabetli 
olduğunu teyit etmektedir. 

Aksi düşünüldüğü takdirde, Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı 
ile de hukuka aylan bulunan yıkım işlemi icra. edilecek,ve kamu kaynaklan ile 
yapılan bir spor tesisi yıktınlmış olacaktı ki, bunun telafisi olmayan zararlara yol 
açacağı tartışılamayacak bir gerçektir. 

SORU 10- Sözkonusu binanın inşaatını, en azından yasal işlemler 
yapılıncaya kadar durdurmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 10- Yıkım kararının icra edildiği tarihte sözkonusu bina %90 
seviyesinde tamamlanmış olup, ruhsat için yasal işlemler başlatılmıştır. 

Saygılanmla. 

Devlet Bakanı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Gönçle vo Spor Gonol Mötflürlüğö 

8AYİ: B;02.1.GSM.0.65.QO.ÛO/rVÎZ.02 
KONU: Soru önorgsel 

3. Gençlik vo Spor Gsnsl Mfldürlüfiüna bağlı Golf Fedtresyonu Başkanlığı ilo Çcnknyo 
Bolodlyosl Gençlik yo Spor Kulübü erasmda Golf Sporunun Goli}tM!mscl amecıylo 

4. Çankaya Batedlyoel Spor Kulübünün 3 & konusu tesisin Işlotilmaeintton cldıfli puyiara 
Ilıkla Damek Alındı Makbuzları. 

5. Gençlik va Spor GcrıoJ Mödöriüğü ila TÖİF Ankara Golf Kulübü smoındâ Imıolcncn 
29.01.2002 iorihll Protokol. 

5. Gençlik 1® Spor Gsnel MüdMğÜ İla PTT I$!dffleJ£rl Gonel Mödûrlügö arasında 
ImiGlsnan 20.3.2802 tarihli kira Sfelapssl. 

7. Ankara VeHlifllmdı IlgM kuruluglcra yazıten 20.3.2002 teriNi yazı. 
8. PTT Genci MMMÜfiÜnco Ankara 2. Idera MflıtomsEİno yazılan 0.4.2002 tarihli yazı 

vâ eldndskl bucUa BfyJdn kercrlcr. 
0. Ankara 2. idare Mahkarmûlnln 10,4.2002 tarih vo 2002/250 E. sayılı yıkım l $ M 

hakkında vsrllmfc) ölen yürütmenin durdurulmasına lllçkln karen. 

Ç A N K A Y A B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 
Î M A R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E 

is&aooa 

AhlatiUbel Yalıncak mevloincield 27013 • ada X parselin 
ortaklcnndııntz. Belediyeni» opoe tesislerinin hemen bitimginde bulunan 
arsamız .terinde Imberimfce olmadan, kaçalc ve izinsiz olarak, bir yapı. 
yapıtaaaktadtf. 

Bu ılıaçak yapının 775 oayılı yasanın 18, Maddesine gOrtsVtictâıaİ 
yıktinlmasi ve, işgalin önlcnracGİniricacdcrte. 

-îfedinrttelâHlî 
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B ASKAİ^KMÂKAMINA 

İLGİ: İmar Müdürlüğünün 19.02.2002 gün ve 3564 sayılı yazısı eİrindelchiflekçe ve 
tapu tescil fotokopisi ' 

. İlçemiz Ahlatlıbcl mevkii 27013 *ada 1 tâyılı parsel ûzcriodeld kaçak yapı hakkında 
parsel hissedarları tnrafindan verilen,şikayet düekç^i üzerine yapılan incelemede: 775 sayıb 
Kanunun-13 maddesinin .3Jparagrafinda ifed© toilan " ...özel İdelere veya bu maddenin 
l.flkrasmda. sözü geçenler dışındaki tüzel kişilere ait arazı ve arsalar'üzerinde yapdacak 
izinsiz yapılar hakkında arsa eahiplerinin yaioli mûracaatlan üzerine mülkiyet durandanım 
tevsik etmeleri çartîyle bu madde hükomleri akd halde genel hükümlet ve 6785 sayılı İmar 
•kanunu hükümleri uygulanır." Hüküm ile kaçak yapı hakkında yıkım işlemi yapılabileceği 
düşünülmektedir. 

_ Buna güre. roaKamınmrca rin ııyjpn^0rfllm^4ıalinde^km4şlen^~yapıtobDmcaiai-
OLUR* lannıza ansedenm. 

Ek: 1.1 ad dilekçe 
•' 2 .1 ad İmar. Md. yazısı 

On 
G ü v e n M 8 W L O 
GECEKONDU VE SOSYAL 
KONUTLAR MÜDÜRÜ 

UYG1 fUN GÖRÜŞLE AÖZ 
1İ7.. .^002 

Hikrad 
BAŞKAN YARDJMC© 

.MğÂAZ 
BâtEDlYE^IC^m. 
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T.C. 
ANKARA VALtLtĞt 
İl Yası t*>ri Müdürlüğü 

SAYI :B054.VLK40()0300/22.I8/^S? 
KONU: Ahlathbcl GolfSahası tesisi 

##../<2lİ20Û2 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Ankara fli, Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mevkiinde Türkiye Golf Klubü Golf Sahası, soyunma 
odaları ve sosyal tesis binası yeri ile ilgili olarak; 20.02.2002 tarihinde saat 18.00 sıralarında, 
Çankaya Belediyesine ait ekipler tarafından adı gecen tesisin imar mevzuatına aykırılık iddiası ile 
yıktırılması olayına muttali olunmuştur. ' 

Valiliğimce yapılan ön incelemede, adı geçen tesis mülkiyetinin bir kamu kurulusu olan 
PTT İşletmeleri Genel Müdürlopne ait olduğu, yıllardan; beri fiilen bu alanda golf sporunun 
yapıldığı, golf$aha$ı soyunma adatan ve souyal tesis binasına ait mimari uygulama projesinin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığınca yaptırılarak onaylandığı 
öğrenilmiştir, Golf Tesisine ait inşaat hizmoilerininde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı Fon 
Kaynaklarından yardım alınarak yapıldığı dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Tesis alanının bir kamu kuruluşuna ait olması ve 3194 Sayılı İmar Kanunu Hükümleri 
flfBigİJiifie; <"""• P|"» vg projelerine .aykınlık ohıp-olmadıgına-dair-^Çonkaya-Belediyeeinoa 
herhangi bir durum tesbitinio yapılıp yapılmadığı belirfenememiştb\Konunun bütün 'yönleriyle 
açıklığa kavuşturulması için adı geçen tesisin imar durumunun Çankaya Belediye Başkanlığından, 
mülkiyet ve hangi kamu kuruluşuna tahsis yapıldığına dair bilgilerin PTT İsletmeleri Genel 
Müdürlüğünden ve proje ile ilgili bilginin de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alındıktan 
sonra değerlendirme yapılacaktır. 

Bu nedenle ileride telafisi mümkün olmayan zararların meydana gelmemesi için Şifahi 
talimatımla II Jandarma Komutanlığına yıkım içinin dvırdunılmasılyöııünde emir verilmi* olup. bu 
konunun İmar Mevzuatı açısından incelenip hukuki bir çtfcüme kavuştüruJuncaya kadar Çankaya 
Belediyesi ekiplerinin yıkım işlemlerini fiilen durdurmasını, nflessif olayların önlenmesi için 
gerekli idâri ve güvenlik tedbirlerinin süratle ve 24 saat esasına güre alınmasını, bir aksaklığa 
meydan verilmemesini ve yukarıda adı geçen kuruluşların gerek! bilgi ve belgelerj^ValiliğimûEe 
^Jndtrmelbini ar* ve rica ederim» 

vs Soor Genel Mûdirll 

-PTT İslefeeteri Genel Mü&gtt 
-o«ıö*ty«t sporCft/te) Müd.gü 

.njimânMaKoriıülirJıaina. 

B9Z. 
Yahj 

Ankara Valisi 

Gençlik ve Spor }1 Mı 

T; 
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\ ; ' T.C. .-
, '. ACAJLİYC B A K A N İ l f i l ' 

. ÛKUNBK OEIitaJLEnl -% 

- AIJNİ>I-BELCESİ • 

Cilt 

Sçri İtfo.'.: C/ 

D E R N E K K A Ş E s f : 

Ç A N K A Y A öfcJ.fcOİYfcSî j 
GPOUICULÛOD 

l»86 
ANKARA 

. • • • ' 0 6 - 3 9 . 0 3 6 ' J vS 
II BIIMUM^ Adi 

Pofum 1WU 

i M z Â s r 

: M n tİ C E ( I D t . • • 

Eö^ıf. Ja3gpnr>ocns=: 

. _• I ı . I l . l . i . . / . ' I II . I 'I. 

. C i l l . ' . 

< Sim. J* 

DERNEK KAŞESİ 

ÇANKAYA BELEDİYESİ 
nponKULDno 

IVSff 
•ANKAftA. 

0 6 - 3 0 . 0 3 6 I 

ig 
Ad.v.»^: •jA\hjrAtÂhâ. 
tf«butlun A* t' 
pegımt 1 M M v* YftJ I gwp; 5c İ M Z A S I 
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M A U t ti, »»».».Vı'.v.^.*' •• 
DERNEK G E U R L l î k » 

ALINDI BELGESİ 

CMı 

DERNEK KAŞESİ 

s.m NO, 0 2 7 2 1 1 8 

DERNEK MÜHÜRÜ 

I ÇANKAYA* BEtEDİYESF] 
« • » o n K U L Ü B Ü 

j o a « 
A M 11 A n A 

0 « - 2 9 - 0 2 6 

Atfı v» Soyadı i 

H H H I N ç t â T E T 

r W 6f*?.2Sto.W(l 

% 
Damatotu OOravl 
Y«kl IM,«,inla Tirth v e NutMnm , tj&jjrş^j^yp 

, MALİYlî BAKANLİĞİ 
DERNEK Ö B Ü R L E R İ 

ALINDI DELOESİ 
Seri No. : • H 13 

S.n, NO. 0 2 7 2 1 1 9 

DERNEK MÜHÜRÜ 

DERNEK KAŞESİ 

ÇAH.KAYA BELEDİYESİ 1 BPOft ıccrz.ox)U I 
ı P a « 

A M K A *l A 
° * ,*- a? • ,naa ı 

11 
Ad. >. say ı̂'ı AA/a&AJg/ <ş£/?£ İ M Z A S I 
Babamın Adı I 
Do|ı«n 1Wbl v« Yrri t 

yCırKfbvfefr/. 

G E L İ R İ N Ç E 4 İ D İ 

Go(£-.6k6YV -f.&zr-4&>ooQ 
>t^aZ^m>t^^j^ck^^i^^£^^J^!^^w 4*$3rı*8ft°9. 

w**--Ad. v . Soy,., , < ^ / ft&^af,»-, 

DaıtıckteU Oftravl 
Tartta t JÜfJ J*/19 $ J 

' * i) 

Ytlkl Pal«nlnln Tarih. ve N ü n ü m . ; &&J-J/-J itfŞŞ^* 
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PROTOKOL *=£-.'*• 

Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğü, Ankara Gençlik ve Spor il müdürlüğü ile TGÎF Golf kulübü 
arasıııda aşağıda yakıtı şaNhr dahilinde bu protokol hazırlanmıştır, ' 

. Madde İ) Tamun Bu protokolde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "GSM" TGİF Golf kulübü 
"TGİF" olarak adlandırılmıştır. 

Madde 2) Protokolün Konusu : Ahlatlıbel TGİF tesislerinin iylleştirilmesldlr. 
. . . ' * • - ' 

. Madde 3) İsin ödendi : Protokolv konusu işlerin yapılabilmesi için.Devlet Bakanlığı 
fommdan "GÜM" bütçesine gönderilecek (25.000.000MO.~)TLYirmİbtşml1yar Türk Lirası 
Protokolün İmzalanması w Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onayım müteakip TGİF hesabına 
aklarilacaktır. 

Madde 4) BU"protokol, söz konusu olan Tesisin iyileştirilmesi İçin göltdârilecek 
pXO0O,O00.000.*)TL'lık ödenek nedeniyle hazırlamış olsa.da'.tşln bitmediği ve sonraki işler için 
gönderileceködeneklereaü protokol y^dmaksnm,bıı protokol oyımda\mı eder,' 

. . MnddfS} :.Göb"teshinin (TGİF) iyileştirilmesi esnasuıda"GSM" (TGİF)' in talebi halinde 
teknik bilgt,proJe,detoyk»mswıdaTGİF'cyardımcı olacaktır. 

•'•. Madde 6) :t'GSMf"'vaodacakTGİF'e vardan (ödenek) karşıltğuida Golf kulübü tesislerini 
herhangi bir ümt ödemeden 10 yd süre ile sportif faaliyetlerinde kullanacakta: 

fdMde^r-mfmm^ S OMU B'dkânlîİıtoıntndan karşılanan isin ödene$hıbi:TşnT~ 
bithnihi. müteakip .amaç. doğrultusunda kııllamlan harcama evrakları 15 gün içerisinde Sayıştay 

.Baskeptltğma intikal etdrilmek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığûia 
• «/Mi/iW/f/» " ^ ^ ' 

Madde Ş):" Bu protokolün uygulanması sıraspıda çıkabilecek iHtâfİâr^fadeZC. ANKARA 
mnJûeMtlerivsicradarilerijrttilidrr. 

-•• • Mpdde9) .• İsbuptiâökol9(Dokuz)maâdgd£n.ibarerolimirr^annkısnn mütf/fâp Gençlik\y 
Spor. Gçnel MüdürlüfiûrmmdikaTdsnsomv 

Kemal MUtLU 
Gensl Müdür • 
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SÖZLEŞME 

Taraflar: 
Madde 1- Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğü 

arasında aşağıdaki şartlarla işbu Sözleşme akdedilmiştir. 

Tanımlar: 
Madde 2- İşbu sözleşmede; 
Genel Müdürlük : Gençlik ve .Spor Genel Müdürlüğtt'nü, 
PTT : t . £ . Posta ye Telgraf^Teşkilatı Genel Müdürlügü'nü* 
il Müdürlüğü : Gençlik ve Spor Ankara İl Müdüriüğfl'nO, 
Kulüp : TGİF Ankara Golf Kulübü BaşkanlıgVnı, 
Federasyon : Golf Federasyonu BaşkanlıgVnı 
ifade eder. -

Konusu: 
Madde 3 - îşbu sOzleşme, /239/2400 hissesi PTT'ye ait Ankara İli, Çankaya 

ilçesi, Ahlatlıbel Mevkiinde bulunan ve tapunun 27013 Ada ve 1 Parsel numarasında 
kayıtlı toplam 303800 m2 alandan 30000 m2 tik golf sahası ile sosyal tesis alanının 
b"Sleirnrakab11İndû Uenel Müdürlüğe Kiralanması, 50u m2 lik'alana Genel Müdürlük" 
tarafindan ilgili yerlerden izin alınarak sosyal amaçlı soyunma odası ve sosyal tesis 
yapımına muvafakat verilmesi ile ilgili husustan içermektedir. 

Kini Süresi: 
Madde 4- Sözleşme süresi S yıldır. Bu süre, sözleşmenin taraflarca 

imzalanmasından itibaren başjar, Sözleşmenin bitim tarihinden 30 gün Orlce 
taraflardan biri sözleşmenin feshini diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde işbu 
sOzleşme kira bedeli hariç ajjrn koşullarla bir yıl daha devam eder. Bu süreğjn-
sonunda da taraflarca yııkand^' belirtildiği şekilde feshi ihbarda bulunumiadjgı 
takdirde, sOzleşme kira bedeli h&üç ayılı koşullarla birer yıl uzar. 

Kira Bedeli: . 
Madde 5- Kira bedeli 3pK> m2 lik alamn kira bedeli yıllık 32.000.000.00j)r 

(otuzikimilyarJTL'dir. | 
Kira bedelleri net ojurj, ij^türlütvergi ve stopaj (Feıfel Müdürlüğe aittir. 
ilk yıla ait kira bedeli sözJjftrnenjn imzalandığı tarihte peşin olarak Ödenecekti! 
Diğer yıllara ait kira bediileri, Malîye Bakanlığınca her yıl belirlenen DftİH 

İhaleleri Genelgesi oranında arullarakj sOzleşme tarihini takip eden beş İş günü içinse 
PTT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına peşin olarak Ödenecektir. 

•Kira bedellerinin süresinde-yatırılmaması halinde aylık %15 gecikme bedeli' 
Genel Müdürlük tarafindan Ödenecektir. 
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Gençlik ve Spor Genel MÜdÜrlttğÜ'nün Hak ve Yükümlülükleri: 
Madde 6- Sözleşmeye konu 30000 m2'Iik alanın 500 m2'Uk kısmı üzerinde 

golf sporu yapacak kişilerin spor faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak flzere 
soyunma odası, duş, wc, mutfak ve bttfeden oluşacak tesis binası yapımına ilişkin 
tüm yasal yüküınlüluldcr ile mimari proje, yapım, işletme, teftiş ve tüm giderler Genel 
Müdürlüğe aittir. 

Genel Müdürlüğün yapacağı sosyal amaçlı tek katlı bina dışında başkaca 
herhangi bir tesis yapılmayacaktır. 

Genel Müdürlük, PTT'nin muvafakati olmadan iş bu sözleşme konusu alam 
üzerindeki tesis de dahil olmak üzere 3. şamslara"dovredemez. 

Bu alandan sözleşme, süresi içinde ll-ıMüdürlüğü, Kulüp ve Federasyon 
faydalanma hakkına sahiptir. 

Genel Müdürlük kiralanan alan için vuku buhtoak olaylara karşı gerekli 
tedbirleri alacak ve meydana gelecek zarar ve ziyan Genel Müdürlükçe tazmin 
edilecektir. . " * 

PTT'nin kiralanana ihtiyacı olması halinde tahliyenin Genci Müdürlüğe 
bildirilmesini müteakip Genel Müdürlük bu yerleri kayıtsız ve şartsız bildirim 
tarihinden itibaren iki ay. içerisinde tahliye edecek Ve İt Müdürlüğü, Kulüp ve 

. Federasyonun faydalanma hakkı da sona erecektir. 
İmar uygulaması, kamıılaştırma gir^yajaLjmrjunluluk4ar--vo-> tabii âfetler 

jiMJfffrHyfe flfolftgtnft-lcnrııifflr-Tîlfitıın v>V\nn\ı\ tasarrufundan çıkması halinde Genel 
Müdürlüğün bu alam kullaıuımaraasından dolayı PTFyc herhangi bir sorumluluk 
yuklenomoz. 

Söz konusu taşınmazın 2239/2400 hissesi PTTye ait olup, diğer kısımları için 
kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, tescil işlemlerinin sağlanmasını teminen yetkili 
mahkemede dava açılmıştır. Itaıtf aştırma işlemleri sonuçlanan alanla ilgili diğer 
hissedarların herhangi bir şekilde bir talepte bulunması 'halinde muhatap Genel 
Müdürlükiolocaktu*. 

F i ? Genel MüdGri&P'aün Hakire Yükümlülükleri 
MnHdû 7- Sözleşmenin sona erdiği tarihte kira Kbnusu tesisin mülkiyeti 

denmiıaşliı ile beraber vo golf sahası ile birlikte bakımlı bir şekilde bİla bedel PTT'ye 
devretölec%tir. 

Sözljonusu alanda yer alan tüm töskiertleri, PTT büfesinde kurulmuş veya 
kurulacakYjüm golf spor kulübüne mensup kayıtlı üye Ve7ve%ft lijşanslı sporcular İle. 
PTTPeişo|jQ,e^yeçc^uklanücre^ikö1afcya^^^ ' 

SGzl^jraonln Feshi: 
rVîoûTjc 8- Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin taraflarca yerine 

^cüriîmemcTı halinde, okdo aykırılığın giderilmesi hususunda taraflar, 30 gün süre 
' vermek suretiyle diğer tarafı yazılı olarak ihtar' edecektir. Bu süre sonunda akde 
aykırılığın giderilmemesi halinde sözteşme'feshedilebilir. fi 
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İhtilafların Halli: 
Madde 9- Bu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar 

tarafların karşılıklı görüşmeleri ve mutabakat sağlamaları sonucunda halledilecektir 
Anlaşmanın mümkün olamaması halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. 

YflrflrlflMk: 
Madde 10- Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

10 maddeden ibaret işbu södcsme{U3&2002 tarihmde imzalanmıştır. 

Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğü 

KemalMUTLÜ ) 
Genel Müdür 

PTrGdhelMl 

k 
AMuratKAYA 

Yönetim Kumlu Başl 
Genel Müdür 

lute&ÇUK 
Oalrael Saikını 
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T . C i 
A N K A R A VALİLİĞİ 
l|Yftnİ?lerlM0dürIügU 

SAVI ;fî0MVUC4060300/22.(lîUâ> (J%$ 
KONU t Golf KOtübÜ 

ILOfcAnksm Vallllfil (II Yfizı lıkri Mfld D r!0«l)) 21.02.2002 CQıı vo 22.1 WGSwyılı yjzıma : 

„" Ankara" İH Çankaya I l ^ i Alılnflıte! Jâeyfcifıt(to mUIU1>neti fTT 1|le(nt0Tet)]Geite('i 
27013 eda I sayılı pcnd Uzarind^ Tttiiy<ı Golf Kulübü Sp&aahâıındş ıp^nma odaları ve ı 
binası."yapılması üs İlgili *dı geçen Icılıln Imır tnavzuatınV a y k ı r ı l ı k ^ w ^ v t ^ ^ i ^ ^ j ^ 
ekiplerince yıkünlmaaı ktmııuna fmtâelt'olthtınuı; m[ll(clyctln tamu kuruluruna i\\ otmeeı, yıl'U^inberl 
adı-'geçen alanda, fiilen folf sporunun yapılması, mimari uygulama projcalnln Gençlik vt-S^ti^\ 
MB̂ ÜrlUgD ,Twi«ler Dair» ntglcmttıgmen hazırlanman ve Dsvlel Bakanlığı foo ;kayAakİRrıı)d«(» #rd^ir 

. kfıhâı̂ k. yapılmalından «lolayı;.pfql«ntrjfnwr, mülkiyet ve tahılı durumunun lani oJattjfc:!wk1w 
kavuşturulmalı leln yıkım iı İnin VoUll&toıl^ durdurulduğu malumlarıniEdav 

Kotıuyb'lİBİK glaıak Çankays Belediye Bâ|kanl»feının 06.03,2002 gön ve 346W44lW)) «yı lry imi ' 
lloonnylı Irrtarplanlnagötı,bu bOtfifenlh "Agaçlandınlecak Alan" olarak, ayrıldı^, &dec**Tr^'B$uV, 
Altyapı îeatoM. yapabilir." »banal bulunan bu alnnda mülkiyetle hiçbir İlgisi buKıt^ayan Ocn^lik ,vi $pöir; 
Genel MOdörlİlJİöncc toijal «jrfs yapıldığı v* bu hnliyto ruhıau b^UurnıuthmmOıiıkOn plmiiidife bibi 
ara£(blsı^ef}ftrının da buhuana l ( t o ettikleri İfade etfilrnlflir. 

B^bâkanlık Genç İK ve Spor Genci- MUdflrlPflflnfln 21.03.2003 ^h^:. lOaJuvtl î -vı i^a^ltor 

II kiralandığa blldlrilml» blılp* edı; geçen toeyftl twi» binasının. Intaat liıAumtni'n] C^()k : '^;âpji 
Dıî iMttığııiçft ntınmfts) (sto>ml| bîlllırinUictadth .• 

. •''PTt Cvpei MOdarlop İle Gençlik ve Spor Ûcpel MadadÜflU trmnd» yapMan 2D.03J002^rihll 
klra's^lcimcslne. iplnfljldrı Gençlik vdSpir,Genel MDdQr|Pfii) Jtiıblcr. Daire j.^wlığ»^jui(r4nr|ftri 

' hakiftfnorı jllrklye Oojf Kulflblî Abl«t(ibA| Golf Sehsîi soyunma oddlari v» lb^1;ieMft%inİa^J 
i^^uj^lar^/'p^i^9^'^İI^ .^uraiv^.^/ CarlU'fenni m«sul(yei] Oençtlk v^.SJK>f!Ö«narM^d^'|^4 j ^ ! 
emrjian(«rıncfjfltileriitereK. 3194 vaytli rlıi)&r Yasasının 2djnidd*si gereğince; Kamu Kufyrn jr* 
Kuruluşlftrın^a yapılacak y.ıpıfnra alt h w ve:nıh»ai işlemlerinin uyftlılanmasıhıri ıWûuri oiaeâfc" MÜuitta 
edilmekledir, 

Yukoridn yapılan n{ ıklamalei dojEıltOiundsi l/l 000 Ölçekli onaylı imaf ptâihtmfa?. raiırcw$rt3 
yâsil alan" olıirak fifiiOken /«iascmıAı; P^Gcnej MOdarlop İle Gcriıçlilcvo Spor. Genel MÜddrlOflÜn 
'ioİzalanan sötfeşihe geregiriçe, Gençlik VeTppr.Oenel Mtjdürldjldhe alı olan, 27013 Âda İ uy^!.'f$rwl 
.infİiimâ hajt«tön golf stbaıı soyunma .odak W «wyal tesis Mnaimul ̂ IffcMa^lttleftfffHnln' Oençİjki 
Ge/ı.el MOdörlPSOnce bağlatılarak - Çank^a Belediye Bafkanlığınca 'filemin tonuçlandirıJm l̂tjBİ: " 
ederim/: 

Yahya ÛÜR, 
AnkahiVelUl 
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T.C İ 
PTT GENEL MÖDÜRLÛĞO £ 

Hukuk Müşavirliği s 
08101 ANKARA 

PTT.O.ei.00.02/ 
Konu^hlatlıbol Arsası 08.04.02 1 2 7 6 

ANKAffl 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

E.2002KS9 

İLGİ: 21.03.2002 tarihli ara karınız. 

Gençlik ve Spor Genol Müdürlüğü tarafından, Çankaya Belediye Başkanlığı aftvhlns açılan 
dava münasebetiyle verilen llfllgra karan görülmüştür. 

Ahlatlıbel mevkiinde buiınan 321 va 326 kadastro parseli iken, imar sonucu Ç013 ada, 1 
parsel ve 27012 ada, 2 paâelo şuyulanan arsa, 1958 yılında ksmulastınlmıs PIUD. bedall 
.ödenmiştir, 

Melahat Arıaoy ve bir 'kısım davacı tarafından, el atmanın önlenmesi toleblyb Gölbaşı 
Asliye Hukuk Mahkemesinde Kuruluşumuz aleyhine acılan dava bir örneği ilişikte sunulan 
E.19Ö0/387, K.1991/62 sayı, 12.03.1991 tarihli kararla reddedilmlsu*-

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 1994/012, K. 1999/712 sayiwÛ8J2J9jKyaxibli 

karaTYargıtay 8. Hukuk Dairesinin.E.2000/4370, K.fÖ0Ö/861T savı^Ş^^^MMşm^ 
.onartaral^k08inleşmİ9tlrJ\nılarH<a^ 
09.03.1974 tarihli 618 sayılı yazısı ile T.C. Ziraat Bankası'nıh 04.06. İ982 tarih, 40-9394 sayılı 
yazilannın Örnekleri IHsjkte sunulmuştur. • 

J3ayrimenkuj.un.tapu kaydının alınması konusunda girişimler, devam etmektedir. 

Arz ederiz. 

Ek: 2 Mahkeme karan Om. 
1 Yargıtay İtamı örn. 
3 adet belge örn. 

M.Suna KORKMAZ 
I.Hukuk Müşaviri 

Anbara 2. tdaro Mahkemesi 
Yazı İtleri Mûdtyrtfiâflne 

£ ı u mz 
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T«00 
SSCARA/OÖT.BAŞI 

PMTCB HWKüît BAHKSM'HÎİ 
BK7Î ı 

BflAS HO ı 1910/ 3S7 
KARAR mt mı/t 5» , M, ._.,„ 
HAKİM ı ît'Ukka Aea-laorçiu 20675 
KATIP t Sevtma'll YalfRas 
DAVACÎ ı l-.Mflîahat Aean,s?s2<.îfeftİ3rû tW,3-M.aeninlelv*ln Yurdakul 

4 - HsJ.î«\n vp»h« î -5 -Ayln Ya#Laoa J-n.Ay»an ttl JOJ 
7- Aydnny^Mfaos 8-üUlaen ya^Xıoı9-ltad1re •nfhtnlt-lO.N, 

fânMtp*»kinl1|IJ- Tf.Brcan Arıaoy 12-Abdtılteflltls Ener 
1 3 - Rtfîrd ÎR A n a e y 1 4 - E* ifâdeye* Aranoy 

VKltt.'yîP.tı Av«firdel|ArB0oy*Av«TnWk Attjl-Ankara caddaal î ı lmaa i l 
hana IHnrMla 

DAVAT.T ı HW <f^]nRîaU<'lUtyiMwa 
VBKtr,t ı A*tnWhp îl&tm-2-«AY;înoİ fatlro^u-O-Jlv.Vntan Srtllrk 

» r r g l i i « a f / « « û l ÎHldfMIRf.Anltfira 
^ V ' f i fiı Atmatpn önlenmesi, 
ü.TARtflt t lMOVlfflfo 
K.TAnf^ ı 1 2 . 3 . 1 9 İ . . , , « , , taHW 'Hî-

t mnn'tn 
lor ınnun 

mıro-fcf̂ lö 
(1?î v , ^i?;'lJt tyJ}}'^iL$*V0*Xa* *elci:.'i davalı aleyhi-* o^ua 
olrtu&ı flnvna W » •?a;WWnr "trçlfol ^alanoak fc>Ml J3elba?ı rtavkit*v?o»'< 

32Xf226 povoâl oa,r4îı taaıanmaaleSan kaydın tsaliM davaca7rardır. 
îin-oTa idt?-a tarlandan hakta-aabob rıaıraut olna^mnın 

el ata Tarak ^naj.Tufumuj oflj?allântni?rttr.A. m norkideni Mr başka fc-ua-ı 
r.«ınn olan «?rtvn.lanan nlMn'aleni ea''̂  h ] M < ^ A f l 2 i ^ L J J U f c u ^ ^ — 
kerıes^ıtj ı^BJjLlfiZ-^W/a+^^ İM mfManalaninln f?ni<mrte« 
•cftmrkım?vovVniıtiv f(jt«oreV d-Tn"»-?flran vaki mtMnhoİo"t«.tn J'nJennı 
alna ve HO?ıkmu» ınfjfir-f' rinan davalı ld*s«*edcn alınmıranı karar vari?-
MSPİnl Uutlerlfit ''«mistir* 
SjAgltnttA,, ı ncvola Har* öovurtmaînranda tteefc olarakf 
*t M.s „ ^ ' ı ' ? 2 * Tf c,'",Pa ^T 1 o l ™ 329 fla.vıU parneUorİn maliki-ri(nail) flora îl*H«t HI-ÎJ "oyrıye aırı'daNİTu hum>a ibras ertüm» fno 

bn?n Asliye Vukuk r*ahVen"ntrıdO!i alılmam r© rnoet i lam va JÇnı*o*t"o 
inhîranrt Intn "ndaafcrft tutana Jrlnranan '-nponıp. i l o boTlietr.^atınnnnl^r 

tottfslok bari titan1!}» anifl*ıla.«-,Ha ıtr^ru ve dl*er bolrolerde -Jir'nfV>': 
ıktiaâ olac? vo-trti teaia iataayonn IcuruİMnna tein 1<M7 ta*1rf,,1tt-Mı 
tibnren öl baıiti&nıs lfi»10.WBl inrih J223 naya,,a mantott ununİTB «•."<-
ra «0^51^6 1n*imltık trılnrt ft'înnrijrnfflîatar, 10ıj3*fİ953 *-11.3.1"53 t* 
hîi Sofaeı pnatanin-'a tLınlar ynnaTtta? w ^ e o kumula?tırmn hıtyltıaı 
s könuln "Saırrrt -p-yn tojjsnn^n^rîî frvlvn'u'hı çıörrfd^.yftpalmetar. 
ınu'n^arr» p-»>*-nı "?o fn-7o-»:i?«? 7^5'? trırı^vtn'a ziraat banknaınt 
ttarcıntar, ''-«tf-fi ;'Tiirv! ilan-'nn rrçnr* .U^acn 2.Anllya mıkuk TVI'»?<î 
ıcintîG bu'ol artarna d vnoıöı uçmaktar. ."•Eîîor.M lj« Aeltre ^knk »SıMkn 
ıninda ogılan Tea«İl d'vana aonunrîn lDSS/lSlO-ipe^^O eayatı tîn-ı 
.o itarrliro i'iior'a ol t hlarolapln rT"". û<la»?o tapuca tasoiltno karar 
»riJ^rrtînr. 

221 anyan yaaaya rüra 13»1«İ961 tart'»ind«n itibaren ? yal 
ınra dovocalnran tîr»va hakları dUatttöil slU 29-<2 nn'ala yanc-ıan yn,tvrt~ 
sntno ffBra do dayanan ro<Wl r?oroHt ini i lort nltrerak nakaas nûTTnn 

nda t°l°i konulduğu 
r«r,7.f. -ît'r'fîîfl -raraiB ol^uJu.hnH hasanla t g n i o intonvekn o W -
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•JM » WA» 2*$AHt*I 

için el koymıa YB «i Soyduk i a r t h W Î S 3 f J Î Î Î ^ İ İ Î î î**fl0 

ku*«ue MbrifnafloB bu 2 X ı l ı t i r a n îeddînJ v#S9Îf ,2L tffa2MU 

ululanarak dava vad edi 1 dakoldnÖS davalı fM»ı2ÎL?!Pls *JP 

DÎB' * * * ' ^ n a f l «O****** OMM oubat bulmayan davanııf TOffl 
Râd hgroımn aahouhufa, 
S 2 S » ^B^fla«nif tovâoı vhlvaiıHa bı rakı İma*M «. sis ssss#;i?A» 

%kia' ?OÖ^Tl 
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T , C , .. 
. A..N K A fl Â. 

ArSljYe 9.HUKUK HAHKEME3İ 
SAVI ' 

K A R ,** 

ESAS • 
^RAR 

PAKÎN 
İATtP. 

OAVACI 
ÇEKİU 
pAVALILAR 

VEKİLİ 

'A 
t»«VA TARİHİ 
j>RAR TARİHİ 

H994 /01Z 
» İ999 /712 

IHUAMHER AVOIN 
:MUSTAFA AYOOÛ 

A R BaM'0*9™ * 

İB592 
C8573 

tPOSTA İÇLETMCD GENEL MÜDÜRLÜ6U-ANKARA 
t AV. TÜRKAN İ L H p , AV.CEfl KANOENİR-AYNI YERPE/ANKAHA 
ıl-KABRİYE ARltOY HIZARCILARI ı(ABOULHALJtn KIZI KAÖRtYE) 

A-MÇHHET'ctMALETTtH YURDAKUL 
B-HALM YfâLICI 
C-KAORİYE âYLA YAĞLICI(KASA) 
O-HÜSEYÎN /P/OİN YAGLICI 
E-AYÛAN VAİLIC1 
F-OULŞEN YİĞLICI 

Z-MELAHAT ARİSOY MİRASÇILARI 
A-RECEP ER()EN ARİSOY 
B-HAYflİ ERCAN ARİSOY 

3-HÜ3EYİN HİLMİ ARİSOY MİRASÇILARI:(HİLMİ ARİSOY) 
A-HATİCe HİOAYET ARİSOY 
B-RECEP ERDEN ARİSOY 
C-HAYRİ ERCAN ARİSOY 

4-tiAYRiYfe- ÖNER H I R A S C I L A R I ; 

A-ATJtLLA ÖNER 
B-M.tN£_tXHEJL 
C-ÖNOER ÖNER 

S-HALİM (HANDI OĞLU) 
6-A8D0LHALİN ENER (ABDÜL ENER) 

jKE lWW£ffir ASALETEN Dİ6ER0AVALUARA'VEKALETEN-
AV.R.ERDEN ARISOY-BULUR SOKAK H0:23/ l K.DEKE/ANKARA 

rTAPU İPTALİ VE TESCİL 
t03 .10 .1994 
(08 .12 .1999 

İSTEM 
, - . . T . « . » , O a v a c ı v a k l U dava dilokçıülffde öze t le ; Çankayü l l ça» l 

Yalıncak kbyü, AhUEl ıbe l mevkiinde bulunan 3'îYve 326 kadastro p e r i v l i n l n imi 
görerek 27612 ada 2 parse l v« 27Û13 ada 1 p a r s a l l olufturdujjunu, 1296 Say ı l ı 
Kararname hüküınltrlne göre kamu ytırar^ karar ı al ınarak'davacı tarafından bu ya
r in kamulao / t ı r ı ld ı l j ın ı , 1951 y ı l ında .Caşınmaz û m i n e t e l s i * » l ı e ı - v e r l c l l a -
taayoniryapı larak «1 konuldu{junu, halen PTT Genel HüdürlugUnün kul lanımı a i -
Cınîo olduğunu, tapuda fe ra§ ver i lmediğ in i , tapu mel ik ler i tarafından Oâlbatı 
Asl iye Hukuk Mohkemaeinin 1990/307 esas , » a y ı l ı dosyasında al atmanın önlerıme-
s i davacı a ç ı l d ı ğ ı n ı davanın reddedi ld iğ in i , k t s i n l c t U g U n i , bu n e d ı n l ı r l ı dava 
konusu;, takınmazların davacı idare adına tapuya t e ı c i l i V e karar v a f l i m o ı i n l 
fotVtfUMîr. 
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ANKARA 09.ASİİYE HUKUK HAHKEMGSİ 
İSA8 NÛ t 994/812 
:ARAR NO t 983/712 SAYFA MOı ~2-
/ANIT . . „ • ., . . . 

»Dava hakkında yaniC-vorcn bir kısı/n dava l ı lar H e dava-
t i v u k U i e r i davacı idarenin dava konusu taşınmazlar yönünden kamulaftt r m ı **" 
temlerini tamamlamadığını, lö.AEİlyo Hukuk Mahkemesinin 19Û9/247 esas s a y ı l ı 
ioçyaoirtda açı lan davada bu konunun«kabul ed i ld l f l in i , ayrıca 1979 y ı l ında Ka-
iaetro Mahkemesinoe bu yor in dtavalılar adına t o a c l l e d i l d i ğ i n i , bu nedenlorle 
/er inde olmayan davanın reddine karar vcri imoolni 1«teminlerdir. 
<ANIT'LAR VE OEREKÇC 
.•__«-, — j O a v a j 2942 S a y ı l ı Kamulaştırma Yasasına göre tapu ip
tal i v» tesci l istomlnu i l i şkindir . 

Gelen tapu kaydında; Yalıncak köyü, 321 ve 326 parafin
lerin kodafltro pareel l ikon im ur sonucu 321 parselin 27013 uda i par«eie, 326 
îarselin 27012 ada 2 parsala tfuyulancjığı ve imar planına göre ağaçlandırılacak 
»lan olarak ayrıldığı anlaşılmış ölüp, imar parsellerinin davacı ve davalılar 
J- na kayıtlı olduğu görûlmüçtür, 

,• Ankara GÜlbaeı. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/387 
!obi, sayı l ı deıydfiindd, Melohat Arısoy ve arkadaşları tarafından PTT Genel ttü-
Örlüğü aleyhine Yalıncak köyü, Belbaja mevkiindeki 321, 326 parsele el atm-
un önienmeei d«Vdaı aç ı ld ığ ı , mahkemece PTT'nin 19£1 yılında te ls i* al ıc ı 
•erlci İstasyonu kurmak İçin kınmuldetırdıjını ve 1951 yılında «1 atarak tesis 
.urduflunu» bu nedenin 2942 Sayılı Yaoanın 38.ın«ddecine güre devanın reddine 
cır dr verildiği hararın Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 15,4.1992 gün 347 7/96?$ 
ayı l ı koi-iirı İle onandığı vt 16.2.1393 17002/2921 «ayılı kararı i l e karar 
üzeltme isteğinin reddJji£ji,ffr-H.r-,verl4d.i41Uv«- tornrıır^prİTrlTytrigi gdrüidül, 

Bu dosyada yapılan keçif cvnucu bi l irkiş i ler tarafın- ' 
an dUzenlurıen fi.4.1934 günlü raporu"*, 326 pereel (işerinde fi adet umumi tele-
on dir«5l, 1 itdet ger i l i CeUU. direği bulunduğu, 021 pui'sel üzerinde t*Ulı 
ulunmadı^, cincuk te l s i z frekanslarının bozulmaması için «mrıiyct sah««ı için-
e bırakıldığının belirlendiği görüldü. J 

10.Adliye Hukuk Mahkemesinin 1BB9/24V evas tayı l ı dub
asında, Helehat Arısoy vo arkadaşları tarafından PTT Genel tfüdürlüg'ü uleyhinv 
ılınctık köyü 329. partal için ol elmama Önlenmaoi daveti açı ldığı , mahkemece* 
ıvıının kebuiüne "Kurar veri ldiği , keclnlrpCigi görüldü. 

Î
13.AoUyo Hukuk Mahkemelinin 1/Î67/S80 «sac, 19Ö5/12H 

ülında, ddvcı konutu 321 ve 326 pıiraeıldeki Hayriye Oıier p*y-
iptdline ve PTT Genel Müdürlüğü aleyjtine tecelline karar ve-
eoinle-jtigi görülmüştür. 

Mahkememizce tayınımız bayında i'eşif yapılmış, bilirki-
. kurulundan rapftr alınmıştır. " 

Tüm dosya içeriğinden iinlajıldjjö,! gibi dava konusu 
l ve 326 parsel 
r ı ld ıg ı , 1951 y, 
vacı idarenin r 
hsis. tarihden 
sasının Sfl.Modd' 
dsnle bu sürsni 

noiu taşınmazların PTT Genel Müdürlümü,tarafinden k«mulaj
ımda «İ konularak tels iz direği, dikijidifli, o turidten buyana 
serrufunda olduğu,, kanlu hizmetine te||sls edilen bu y«r için 
a tarihine kadar,2,0 yıldan fazla sülje geçtiği, KamularCırımı 

sinde belirlenen suVc/ıak düeürUcU silre' olduğu, herhangi bir 
kesilmediği anlatıldığından ve ûölbftı Asliye Hukuk Hehke-

»İnin 1990/387 | s a s «ayıl ı dosyasında bu konuların kttinieçtiöH ve^davalılar 
nünden »»«sin hüfllm nitel isinde olduğu görülmüş ve Malı̂ emomlzcodê Kee/i.n kanıt 
b̂ jJâ fctfcLAerek davanın kabulüne karart verilmiştir, 
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ANKARA EÖ.ASLÎYE HUKUK NAHKSHE9İ 

ESAS NO 
KARAR NO 

HÜKUH 

t 994/012 
I 998/712 SAYFA Nöı - 8 -

---ı» Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1 - Yalıncak Köyü, .27012 ada 2 ' 

[(AbdulhaUm kız ı ) ; Hilmi Arısoy, «el 
Hüiim (Haindi o$lu), AbdUİ Ener (Ha 

H hine t Nazınl T«knikH(Ha>an Sabri o$ 
isi nUüür!Ugü(PosCa İçlotmeei Gnnel 

murisleri Kadriy 
(Abüulhoiim k ı n 
(Süleyman k ız ı ) 
İp ta l i i l e PTT ^ 
TESCİLİNE, 

" 2- Yalıncak töyö, 27913 dde 1 @ 
murisleri Hilmi |Anooy, Kadriye (Abdulhallm'-km), Hef 
Öner (AbtfUlHtHMItouı), H«Ura,; (Hamüi- u^lu), AbdulhJİlm 
Nddlre Tekinli (ÜUİoymtatı k u ı ) Mehmet'N«ml r«klnli(H{ 
o t̂ui puyl&i'iıı tulusunun İp taline davacı PTT Genel H(jdi 

yıl HUdUrllifiüJfadAnu tapuyu TESCİLİME» ' . 
Alınma»! gereken 1.370.0ÖB.-Tİ 

İgüicj.n mahsubu i&w yoıiyc kulun 1.2BO.OB0.-Vi. heicınr 
Davacı vekiline Cakdtir edil in 

Uci'ftli İ l e daveti Lanfırıd*n yapılan 3&.662,600.-Tl. } 
Ulardan alınıp dovactyıs verÛuıftAİne, 

Odlr y«<6d yolu o ĵık olmak Üzer 
vtıkili İ l e davulılüi- veki l inin yüıüntle açıkci. okunup a 

ameldeki d m l ı l a r ve 
ot An«oy» Hayriye Örter 

Fdio{|lu), Nadire Teknikli 
) paylarına* tapusunun 
düriugü) adına eppuye 

erseldeki devalı ve 
ohût Arısoy, Hayriye 
Ener (Hanıdiofllu), 

'»'un Sabri o{jlu) adların» 
rlüğü (potta îslotmesi 

l< harçtan pişin alınan 
ddveUlardeıi fclınm«*ınö, 
650.flB0.-Tl. vekaleti 

«rgıl^ma giderinin dava* 

e veri len karar davacı 
niatJLİdı.08.12.1990. 

K*cfy>\\ Mdrç l.îEfl.SOfl.-Tl. Hukiın İStOL' 
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KOM Kuta 

U'Jü Ubil fA- H tf I « A X İ lı MI X 

Mabkcnaıi iAtıfeaftı y. Aniye Hukuk nakildi içil 

HOfU iÖltf/fU 
Davaoı sppstf. lslojtnttri iton.Miıd.yf-k.Av.TiırUn İlhan? 
Davalı ;1 P.,fcrdcm Ansuy va vefc. Av. ft. Erden Artücy 

Z-Abjılhaiinı ünuı vok.Av.Col.iit Kavuıan 

Tau i i a t arasındaki l\m sayılı KMHI layluına umumunun jv.ıtıiuıJutiiituv. 
,.4.1 û y ı l l ık hatc üüflUlucu sıue (|eçuu$ ulduuundnn uavumu ıe(jüiuü üau 
Alon yukaıida tati l i ve numaraları ya iu ı hukımiu Uıtupıalı ourak 
qıtüy'ca incelenmesi) davaiu.it vekiUtsu LuMUhdıiiı • verlitn 
ekçalarle lütonllml? olmakla utıugnuı iyin boiu euucın Ltt.utt.ıuuu 
.İti büiil aaattu teuytt td«n davaiuut vukiu Av.K.Kiduın iuıauy VÜ 
Çatlı» Kayıttan l i f aleyhine tonyiK olurun uavaoı iuure vekilinin yufcuiıft 
91 durulmaya bağlanarak 'l'unyız ia tonunla sucosındu uiüugu yorulup 
:at vekilloılnLiı yozlu açıklama l a n , dınlundıKLen sonra dosyadaki 
u t l a r oxunuu i? aniaşudiKtan aoııru o,t!iy«jı uoıuguuıp düşünüldü. 

KAftAH 
Dosyadaki kanıilana Deigelörtiı karat in dayandığı gwukçel«ru vo özuTUKir™ 

•aiııar tamından açılan kamulaştırması* «i uıtnaya dayalı meni «tUdanaio 
»aaiıtüa idU«mlO Ol atına .larihlndtıu Uihaıen t*}U aayill Kamulaştırma '' 
iunuwın4U.maddesinde y u i ı l ı iv y ı l l ı k pak düşürücü surenin gûemlş oldu(|u 
mi «diloruk davanın roddudiııaiy olmasına v« ı«ti kararının tıa fcesinlosMis*' 
\nıaaaı neduniyio davanın kabulünü katar ' vt-uimeaindu b u ı aab^ t s iu ik 
*'temi? t i £. 

uava iua r vak i l i t i i in ın t«»yı;s itlrusclttjtı yvıutdc vlınadıgmaan uauı VÜ 
hya uygun olan hukMin OKANH&SINA, Aluyhino wnyu olunan davacı ı tum 
larınu TuKivifc a i lbkcesinln vci ı ldiül yunu* yürürlüktü bujunun avukatlık 
:ol u c ı u s ı uyaııncu takdir olunan iı'j.uijiı.uyu.-uıu vuidiot uci'sUnın MtYvı 
ia£u yUki»jtiimu3irıo v<* aşağıda yat m kuUi;1 OM«I| ' t^tıiının totoyu '.Mtfiıuon' 
tnwayıııa lw,ul>,«:uuu yuııumte oybııuçııyiw K-ji.ı'rV&ui'Ji. 

BMİcaft V. Üyo *;tiva Uva Uyo 
M.Y.Aygün f'.ÖîMHrcl K, ta fo A .Tn l : ti f)l.n;j.;:;.vcr;ı:îi 
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T.C. 
ANKARA 

İKİNCİ İDARE MAHKEMESİ 

ESAS NO :2O02/259 

DAVACI VE YÜRÜTMENİN , 
PURDURULMASINİİSTEYEN: Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğü / ANKARA 
V E K İ L İ :flv. Cafer GEYİK-Aynı yerde. 

KARSI[TARAF /DAVALI! i ÇANKAYA BELEOlYE BAŞKANLIĞI /ANKARA 
V E K İ L İ :Av. Nedret GEVECI - Aynı yerde. 

İSTEDİN, OZETl _l Ankara İli Çankaya İlçesi Ahlatlıbel mevkiinde yaptmlıp 
işletilen golf tesislerinin 20.2.2002 tarihti .yıkım işleminin hukuka aykırı olduğu, önceden 
hiçbir bildirim yapılmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir. 

SAVUNMANIN flZETl ; Davacının taraf ehliyetinin bulunmadığı, yapının kaçak 
olarak inşa edildiği; hlssedariann ihban üzerine 775 sayılı Yasanın 18.maddesine göre 
işlem yapıldığı, Valilik talimatıyla yıkımın engellenmesinin hukuka aykın olduğu, davanın 
reddi gerektiği savunulmuştur. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar-vafen^nkara-2-Noluldare mahkemesince'lş7n gereği görüşüldü: 

Dava, Ankara ili Çankaya İlçesi Ahlatlıbel mevkiinde yaptırılıp İşletilen golf 
tesislerinin 20.2.2002 tarihli yıkım işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 
açılmıştır. 

775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18.maddeslnde "bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra belediye sınırlan içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel 
idareler, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici Bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında 
olsun] veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Belediye 
veyajievlet zabıtası tararından derhal yıktırılır. 

Yıkım sırasında lüzum hasıl olduğunda, .belediyeler, ilgili mülki amirlerine 
başvAarak yardım isteyebilirler. Mülki amirleri, dövlot zabıtası ve İmkanlarından 
feydafcnmak suretiyle izinsiz yapılann yıkımı konusundejyükümlüdürter, 

özel kişilere veya bu maddenin birinci turasında 'sözü geçenler dışındaki 
tüzelfdşilere alt arazi vo arsalar üzerinde yapılat® 'İzinsiz, yapılar hakkında arsa 
cahlpjjrinin yazılı müracaattan üzerine bu madde Hükümleri uygulanır." hükmü yer 
almışır. f '7 

Dosyanın incelenmesinden, Çankaya llçosgAhlathbol Yalıncak mevkii imarın 
270l£jnda 1 parsel sayılı taşınmazda İzinsiz olarak â o r tesislerinin yapıldığı, parselin 
hİsseeUrJarı oldukları gerekçesiyle M.Nazml Teklnli ve Nadire Tekinll (simli şahısların 
18.2.2002 tarihli dilekçe ile yaptıkları başvuru üzerine aynı tarihli Belediye Başkan onayıyla 
776 sayılı Kanunun 18/3,maddesi hükmü uyarınca yıkım karannin alındığı, uyuşmazlık 
konusu imarın 27013 ada 1 nolu parselin 1958 yılında PTT Genel müdürlüğü tarafından 
kamulaştırdığı ve bedelinin ödendiği, Ankara Ovvollye Hukuk mahkemesinin 8.12.1999 
tarih E:1994/812, 
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K:1999tf12 sayılı Yargıtay tarafıpdan onanarak kesinleşen kararı ile tesciline karar 
verildiği, hissedar oldukları İleri sürülen şahıslann el atmanın önlenmesi talebiyle Gölbaşı 
Asliye Hukuk Mahkemesinde PTT Genel Müdürlüğüne karşı açtıkları davanın reddedildiği 
anlaşılmıştır. 

Olayda, aözkonueu taşınmazın sahibinin PTT Genel Müdürlüğü olduğu açık 
olup, hissedar olduklarını ileri süren kişilerin 775 sayılı Yasanın 18/3.maddesine göre 
yıkım için başvuru haklan bulunmadığı gibi arsa sahibi PTT Genel Müdürlüğünün de boyla 
bir başvurusu bulunmamaktadır. 

Aksine PTT Genel müdürlüğünün 20.3.2002 tarihinde yaptığı sözleşme ile 
uyuşmazlık konusu parsel üzerinde bulunan golf sahası ve sosyal tesis alanının 6 yıllığına 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kiralandığı görülmekte olup, buna göre özel 
mülkiyete konu taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapılan yapılar hakkında arsa sahibinin 
başvurusu olmaksızın davalı belediye tarafından 775 sayılı Yasanın 18/3.maddesine göre 
tesis edilen yıkım İşleminde hukuka uyarlık bulunmamıştır. 

Açıkça hukuka aykırı bulunan dava konusu yıkım işleminin uygulanmasının 
devamı halinde telafisi güç zararlar da doğabileceği kuşkusuzdur. 

Açıktanan-nedenİ0rler~2S77 sayılı yasa'nin ü/.maaaesı hükmü uyannca 
teminat aranmaksızın dava sonuna kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulmasına, 10.4.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

BAŞKAN ÜYE ÜYE 
İbrahim ÇELEBİ İbrahim ALİUSTA Hürriyet ŞAHİN 

27391 32729 ' 37886 

© 
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TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 
0 0 © 

DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 4 

90 INCI BİRLEŞİM 

23 .4 .2002 SALI 

Saat: 14.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 
©@@ngı 

4 
@T<^ıT^hT^&fl©asıgüga "~ 

5 

6 

7 

8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 82 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel 
Kurulda özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 2002 Salı 
günü saat 14.00'de toplanmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.4.2002 tarihli 86 ncı birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
90 İNCİ BİRLEŞİM 23 . 4 . 2002 SALI Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 82 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak 
görüşmeler. 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

5q? 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

^ ^ 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

8 -KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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